
	
  

Nätläkare	i	vården	
Av	Markus	Engstrand	och	Camilla	Flack	
Examensarbete	Journalistisk	kandidatkurs,	våren	2017.	Institutionen	för	
mediestudier,	Stockholms	universitet.	Ett	textreportage	om	nätläkarbolagen	
inom	sjukvården.	

Våren	17	

08	Fall	

Examensarbete	15	hp	

Handledare:	Kajsa	Althén	

Examinator:	Mats	Nörklit	

Opponent:	Louise	Bornhall	

&	Julia	Brandberg	

	



Markus	Engstrand	&	Camilla	Flack	 	 Examensarbete,	V17	JKAND	
	

	 2	

Abstract 

En av hälso- och sjukvårdsorganisationens största utmaningar är bristen på 

tillgänglighet (regeringen.se). Som en del av en lösning på problemet har nya digitala 

vårdappar som erbjuder läkarkontakt via chatt, samtal eller videolänk lanserats på 

marknaden. Två av de största nätläkarbolagen i Sverige är Kry och Min Doktor som 

under det senaste året haft närmare 100 000 patientkontakter var via internet.   

 

Svårigheterna att få kontakt med en läkare ihop med att Sveriges befolkning är bland 

de mest digitalt mogna i världen gör att marknaden för nätläkarbolagen är mycket stor 

(pwc.se). Från landstingens håll har de digitala vårdgivarna setts som en tillgång och 

en möjlighet för sjukvården att avlasta en allt tyngre belastad primärvård. Men allt går 

inte lika fort som digitaliseringen. Ersättningssystem och vårdavtal har ännu inte 

anpassats till de nya nätläkartjänsterna, detta som en följd av den politiska processens 

natur: beslut tar tid att fatta. Föråldrade ersättningsmodeller och kryphål i 

utomlänsavtalet har gjort att bolagen via ett avtal med region Jönköping det senaste 

året debiterat landsting runt om i Sverige en mycket hög ersättning för de besök som 

gjorts via apparna. 

 

Den andra mars i år publicerade Dagens Nyheter en debattartikel författad av 

representanter från Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) och 

Distriktsläkarföreningen (DLF), där de riktade skarp kritik mot nätläkarbolagen. I 

artikeln menade representanterna för SFAM och DLF bland annat att de digitala 

läkartjänsterna dränerar resurser från en redan underfinansierad primärvård samt att 

bolagen brister när det kommer till den medicinska kvaliteten (dn.se). 

 

I repliker till artikeln bemötte företrädare för vårdapparna Kry och Min doktor 

kritiken, men även politiker uttalade sig, plus en docent i hälsoekonomi samt en 

överläkare i klinisk farmakologi valde att gå in i debatten. En intern konflikt mellan 

föreningarna, politiker, nätläkarbolagen samt diverse läkare runt om i landet visade på 

att frågan om nätläkarbolagens roll i samhället är en infekterad och mycket komplex 

fråga. Ena sidan väljer att se möjligheterna, andra sidan fokuserar på begränsningarna. 

Debatten mynnade ut i att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bland annat valt 

att till sommaren 2017 se över och anpassa ersättningsmodellerna för virtuell vård. 



Markus	Engstrand	&	Camilla	Flack	 	 Examensarbete,	V17	JKAND	
	

	 3	

Samtidigt hävdar en del av kritikerna mot bolagen att det finns för lite evidensbaserad 

forskning kring huruvida den medicinska kvaliteten kan upprätthållas vid vård online. 

Trots att flera av de intervjuade har samma utbildning, kom de i flera fall fram till 

väldigt olika slutsatser kring vilken typ av medicinska besvär man kunde 

diagnostisera och behandla via digitala läkarbesök. Trots att alla representanter ser 

stora fördelar med digitaliseringen och tjänsten som sådan, så har de olika åsikter 

kring hur nätläkarna långsiktigt och kostnadseffektivt ska inkorporeras i vården. 

  

Vi försöker i reportaget förklara de bakomliggande orsakerna till att nätdoktorer under 

så kort tid vuxit sig allt större i relation till de utmaningar som hälso- och 

sjukvårdsorganisationen idag står inför. Vi speglar nätläkarnas framväxt ur ett 

helhetsperspektiv, samtidigt som vi med stöd av fakta och viss statistik kan visa hur 

Sveriges sjukvårdspersonal och invånare ställer sig till digitaliseringen inom vården. 

Syftet är att djupdyka ner i den konflikt kring nätdoktorer som utspelat sig på DN 

debatt i februari i år, och förklara den roll som nätläkarna har nu och kan komma att 

ha i framtiden. 

  

Nyckelord: Nätläkare, primärvården, Min doktor, Kry, utomlänsavtal, sjukvård, e-

hälsa, digitalisering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Markus	Engstrand	&	Camilla	Flack	 	 Examensarbete,	V17	JKAND	
	

	 4	

Innehållsförteckning	

1.	Inledning	............................................................................................................	5	

2.	Ämnesval	...........................................................................................................	5	
2.1	Alternativa	idéer	.........................................................................................................................................	7	
2.2	Processen	.......................................................................................................................................................	8	
2.3	Avgränsning	av	ämnesval	.......................................................................................................................	9	
2.4	Argument	för	ämnesval	.........................................................................................................................	10	
2.5	Aktualitet	.....................................................................................................................................................	11	

3.	Undersökningsmetoder	....................................................................................	11	
3.1	Research	.......................................................................................................................................................	11	
3.2	Hypotes	.........................................................................................................................................................	13	
3.3	Kvalitativ	innehållsanalys	av	mediernas	tidigare	rapportering	..........................................	13	

4.	Källor	och	källval	..............................................................................................	15	
4.1	Muntliga	källor	..........................................................................................................................................	15	
4.2	Skriftliga	källor	..........................................................................................................................................	19	
4.3	Utmaningar	.................................................................................................................................................	20	

5.	Nyhetsvärdering	...............................................................................................	23	
5.1	Samhällsjournalistik	...............................................................................................................................	23	
5.2	Nyhetsvärdering	av	vårt	ämne	...........................................................................................................	25	
5.3	Teorier	om	samhällsjournalistik	.......................................................................................................	28	
5.4	Publikintresse	............................................................................................................................................	30	
5.5	Argument	för	publicering	.....................................................................................................................	31	

6.	Källkritik	...........................................................................................................	32	

7.	Genreval	..........................................................................................................	38	
7.1	Nyhetsartikel	eller	reportage	..............................................................................................................	38	
7.2	Stilistik	..........................................................................................................................................................	40	
8.	Anpassning	till	publik	.......................................................................................	43	

9.	Etik	...................................................................................................................	43	
9.1	Etiska	dilemma	..........................................................................................................................................	43	
9.2	Förhandsläsning	.......................................................................................................................................	46	

10.	Erfarenheter	under	examensarbetet	..............................................................	46	
10.1	Markus	erfarenhet	.................................................................................................................................	46	
10.2	Camillas	erfarenheter	..........................................................................................................................	47	
11.	Sammanfattning	.............................................................................................	49	
11.1	Addendum	................................................................................................................................................	50	

Käll-	och	litteraturförteckning	..............................................................................	50	
Tryckta	källor:	...................................................................................................................................................	50	
Elektroniska	källor:	.........................................................................................................................................	51	
Källor	som	vi	använt	oss	av	men	ej	refererat	till	i	denna	rapport:	.............................................	54	
Bilaga	1	................................................................................................................	56	
	
 

 



Markus	Engstrand	&	Camilla	Flack	 	 Examensarbete,	V17	JKAND	
	

	 5	

 

Reflektionsrapport för nätläkare i vården 

1.	Inledning	
	
Vi har valt att göra ett längre textreportage om nätläkare i vården. Det var i samband 

med att vi letade nya idéer till vårt examensprojekt som vi fick ett tips om att 

Distriktsläkarföreningen gått ut i DN debatt och kritiserat nätläkarbolagen (dn.se). 

Artikeln skapade en nyfikenhet hos oss kring de nya virtuella vårdgivarna som under 

det senaste året inkorporerats i den statligt finansierade vården. Detta har gjorts 

genom olika avtal med diverse landsting, och i ett fall genom att SKL, gick in i ett 

digitalt vårdföretag som huvudägare.  

 

Eftersom det inte gjorts något längre sammanhållet textreportage om nätläkarbolagen 

tyckte vi att det var ett spännande ämne att ta oss an. Dessutom är samhället mitt inne 

i något man skulle kunna kalla för en ”digitaliseringsvåg”, vilket gör detta ämne hett 

och relevant per automatik. Att sjukvård är på liv och död, samt att vård- och 

skattepengar är något som på grund av samhällsformen och beskattning angår alla 

gjorde det desto viktigare - vi och alla andra i Sverige påverkas av detta.  

 

Vi gör en djupgående analys kring nätläkarbolagens framväxt samt tar oss rakt in i 

den konflikt kring tjänsterna som utspelat sig på DN debatt. Vi har noggrant läs in oss 

på ämnet, och följt debatten som pågått under arbetets gång. 

 

Arbetet påbörjades strax efter att debatten i DN mynnat ut, men den gick fortfarande 

het på flera medicinska facktidningar. Samtidigt intensifierades nätläkarbolagens 

reklamkampanjer, och företagsnamnen gick från att vara något som folk sporadiskt 

kände till vid vårt arbetes början, till att nästan bli hushållsnamn vid arbetets 

slutförande.  

2.	Ämnesval	
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Sveriges hälso- och sjukvårdssystem anses vara ett av de bästa i världen (OECD 

Reviews of Health Care Quality Sweden 2013). Samtidigt står den svenska vården 

inför stora utmaningar. Med en befolkning som blir äldre, sjukare och allt mer 

överviktig ökar både kostnaderna och behoven för hälso- och sjukvårdsorganisationen 

(theguardian.com, pwc.se). För att klara de ökande kraven och möta de nya 

förväntningarna kring hur hälso- och sjukvårdstjänster ska tillhandahållas i en allt mer 

digitaliserad värld tog regeringen tillsammans med SKL under våren 2016 fram en ny 

vision för e-hälsa (regeringen.se). Visionen, som är ett steg mot att förbättra och 

effektivisera vården går ut på att Sverige till år 2025 ska vara bäst i världen på att 

utnyttja digitaliseringen möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en 

god och jämlik hälsa och välfärd (skl.se). Men har Sverige verkligen det som krävs 

för att klara utmaningen?   

 

Vi har valt ämnet baserat på vårdens, enligt många ineffektiva, föråldrade och 

kostsamma arbetsmetoder. Allt mer kritik riktas nu mot de system inom vården som 

inte hängt med i digitaliseringsvågen där en av de största utmaningarna handlar om 

bristen på tillgänglighet (regeringen.se). Nätdoktorer har blivit en del i lösningen på 

sjukvårdens problematik. Men det finns olika uppfattningar om hur denna nya roll ska 

utformas och utvecklas samt vilka konsekvenser som den nya rollen kan innebära för 

både patienter och verksamhet (vardfokus.se). 

  

Och alla är långt ifrån nöjda med de digitala vårdbolagen som nu får ta en del av 

primärvårdens finansieringar. I en artikel, publicerad i Dagens Nyheter debatt 2017-

03-02, riktar före detta ordförande i Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) 

Jonas Sjögreen, nuvarande ordföranden i SFAM Hanna Åsberg samt Ove Andersson 

före detta ordförande i Distriktsläkarföreningen skarp kritik mot nätläkarbolagen där 

de bland annat anklagar bolagen för att dränera en underfinansierad primärvård samt 

påpekar att bolagen brister i den medicinska kvaliteten (dn.se). Denna debattartikel 

kom inte bara att bli startskottet för en het debatt kring nätdoktorernas roll i det 

svenska hälso- och sjukvårdssystemet, utan också grunden för vårt arbete och 

ämnesval. 

  

Konflikten mellan läkarna på nätläkarbolagen och allmänläkarna på vårdcentralerna 

visade på en splittring inom läkarkåren. Och åsikterna kring vilken typ av roll 
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nätläkarbolagen bör ha inom vården samt huruvida de i framtiden kommer att bli 

kostnadseffektiva eller kostnadsineffektiva skiljer sig åt mellan de olika 

grupperingarna. 

 

Även företrädare för Svenska läkaresällskapet har kritiserat att nätläkare prioriteras 

samtidigt som vårdcentralerna bromsas (dn.se). Samtidigt menar nätläkarbolaget Min 

Doktor tvärtom, att tanken med tjänsten är att de ska möta det vårdbehov som de 

vanliga vårdcentralerna har svårt att möta effektivt, primärvårdsärenden av 

medicinskt enklare art, och på så sätt minska trycket på vårdcentralerna 

(lakartidningen.se).  

  

Syftet med vårt reportage har varit att försöka förstå och förklara fenomenet 

nätdoktorer, varför de kommit till och hur. Vi vill utforska vilka möjligheter men 

också begränsningar som de digitala vårdgivarna har och hur de förhåller sig till de 

utmaningar hälso- och sjukvården idag står inför. Vi vill också belysa de farhågor och 

den oro som läkare runt om i Sverige uttryckt när det kommer till den vård som 

nätläkarbolagen driver. Vi tar en djupdykning in i den interna konflikten för att 

illustrera en tungt belastad sjukvård som alla vill rädda på sitt egna sätt. I 

textreportaget speglar vi de olika perspektiven och förklara hur nätläkaren är och kan 

komma att bli en del av den moderna vården i Sverige. 

2.1	Alternativa	idéer	
	
När vi startade vårt examensarbete hade vi ursprungligen en helt annan idé. Vi hade 

hittat ett case med en intressant historia som skulle leda vägen för en radiodokumentär 

inom ämnet kriminaljournalistik. Vi hade i kursen innan examensarbetet redan tagit 

kontakt med vårt case som var väldigt positivt inställd och som tackat ja till att 

medverka. Så under den första perioden av vårt examensarbete gjorde vi research, 

kontaktade relevanta källor samt lade fram ett utkast och en planering för hur vår 

dokumentär skulle se ut. I vecka tre träffade vi vårt case och gjorde en första 

förintervju där det visade sig att ämnet vi valt redan till viss del var gjort, dessutom 

hade vårt case blivit drastiskt sämre i sin cancer efter en misslyckad operation. Vi 

började då tänka om, men var under en tid osäkra på om vi ville släppa idén. Tyvärr 

blev vårt case under vecka fyra in på examensarbetet så pass dålig i sin cancer, att vi 

tillslut var tvungna att avsluta kontakten och därmed inte kunde genomföra arbetet. 
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Detta gjorde givetvis att vi fick väldigt lite tid på oss att färdigställa vårt 

examensarbete då vi efter drygt en månad fick börja om från noll.  

Under en vecka efter nedläggningen av första idén var vi inne på att göra ett 

personporträtt på en av Markus bekanta, en kungasläkting till den belgiska monarkin. 

Upplägget var den klassiska ”smärtsamma helomvändningen”, där huvudpersonen 

lämnat släkt, vänner och sitt eget slott i hundramiljonersklassen. Vi bytte dock spår då 

han var svår att nå, reste ofta och var sen att besvara mejl. Vi valde trots detta att inte 

ge upp och började spåna nya idéer och kom via ett tips fram till att det vore intressant 

att titta närmare på den virtuella vården. Vi fastnade då för konflikten som fanns kring 

nätläkarbolagen. Samtidigt kändes ämnet nytt, aktuellt och tillräckligt avgränsat för 

att hinna med på den korta tid vi hade kvar. Då vi dessutom fick en sådan positiv och 

snabb respons från de vi mejlat (vilket var ett 20-tal) kände vi att det var något vi 

kunde starta med direkt. 

2.2	Processen	
	
De första veckorna ägnades åt att genomföra de första intervjuerna samt inhämta 

relevant information. Analysen av intervjuer, fakta och annan information gjordes 

löpande under arbetets gång i syfte att säkerställa att rätt prioriteringar gjorts för 

slutprodukten. Utformningen av arbetet lutade från början åt en radiodokumentär, 

men vi hade även som alternativ att göra en text ifall tiden inte räckte till. Tanken om 

att producera radio följde med oss långt in i arbetet. Vi valde därför att åka till de 

platser som våra intervjupersoner befann sig på och göra intervjuerna där. Dels var vi 

tvungna att träffa personerna fysiskt för att kunna banda intervjuerna och få bra ljud 

men för oss handlade det också mycket om att det personliga mötet. Det kändes 

avgörande att träffa dem ansikte mot ansikte för att vi skulle kunna förstå helheten av 

deras argumentation och få chansen till att göra en bättre intervju. På grund av att vi 

förlorat halva tiden av vårt examensarbete på den idé som vi varit tvungna att avstå 

ifrån bestämde vi oss tillslut för att ett längre reportage i text-form skulle passa oss 

bättre. Målet blev istället att skapa ett engagerande och informerande textreportage på 

cirka 5000 ord. 

 

Vårt första steg var att höra av oss till alla som medverkat i debatten för att få en 

inblick i konflikten och få en större förståelse för hur systemet med ersättningar och 

avtal fungerade. Vi valde att ta ut de delar i debatten som innehöll olika påståenden 
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och fick sedan de olika representanterna att möta påståendena och förklara kritiken 

närmare. Vi fick snabbt positiv respons från de inblandade och valde att ganska tätt 

inpå, endast några dagar efter vi valt ämnet, åka ner till Malmö för att göra våra första 

intervjuer med Simon Röstin (M), vice ordförande i Beredningen för e-hälsa, Region 

Skåne och Björn Ekman, docent i hälsoekonomi vid Lunds universitet som båda 

lämnat repliker i debatten. 

  

Eftersom vi hamnat i ett tidsnålt läge, tog vi knappt en vecka på oss att göra en 

grundlig research där vi läste in oss på rapporter, undersökningar och analyser som 

gjorts kring hälso- och sjukvård i allmänhet och nätdoktorer i synnerhet. Efter tips 

från flera av intervjupersonerna valde vi att den tredje veckan åka till Göteborg för att 

besöka Vitalismässan och göra ytterligare fyra intervjuer med inblandade personer i 

debatten. Vi träffade också en representant från SKL som vi tidigare blivit tipsade om 

från flera olika källor. Den tredje veckan ägnade vi åt diverse telefonintervjuer och 

transkribering av intervjuerna som vi gjort i Malmö och Göteborg. Det var också 

under denna period som vi började inse att en radiodokumentär skulle bli alldeles för 

tidskrävande. Vi gjorde därför om vår synopsis och började skissa på ett nytt utkast 

för ett textreportage. Då vi haft många intervjupersoner till detta reportage har vi gjort 

intervjuer ända in i slutskedet av arbetet. Den sista intervjun hade vi endast två veckor 

innan slutgiltig deadline. De två sista veckorna la vi på uppföljning av mediernas 

rapportering kring ämnet, transkriberingar samt på att skriva reportaget och denna 

reflektionsrapport. 

2.3	Avgränsning	av	ämnesval	
	
För att tydligt visa på vad e-hälsa i praktiken innebär tyckte vi att vårdapparna var ett 

konkret och lättfattligt sätt att visa på några av de digitala innovationer som i 

framtiden kan komma att bli en naturlig del av vården. Vi har valt att fokusera på 

nätdoktorer för att på ett enkelt sätt kunna redogöra för läsaren de problem som 

sjukvården står inför samt hur digitaliseringen kan bli en lösning på dessa. Men vi 

visar också på hur digitaliseringen måste tas på stort allvar eftersom det handlar om 

hanteringen av människors liv och hälsa. Att göra ett läkarbesök är inte som att 

beställa en taxi eller en pizza, eller klicka hem ett plagg online. 
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Vi har valt att göra avgränsningar inom ramen av vårt ämne, e-hälsa, genom att 

fokusera på nätläkare samt den debatt som pågått i DN och diverse medicinska 

facktidningar under våren 2017. Genom att inte ställa för stora frågor kring e-hälsa i 

vidaste begrepp utan nischa in frågorna kring debatten som förts kring just 

nätdoktorer har vi fått en bra avgränsning på vårt ämne. Denna avgränsning har mera 

specifikt gjorts genom att ställa riktade frågor till våra intervjupersoner om 

nätdoktorer. Inom ämnet för e-doktorer finns det givetvis flera aktörer på marknaden. 

Vi har däremot valt att avgränsa vårt arbete till att granska och intervjua aktörerna 

som står för vårdapparna Min Doktor och Kry. Detta eftersom dessa två företag är de 

största i Sverige och även de som varit med i debatten kring nätdoktorer. Dessa två 

appar är de mest aktuella eftersom de båda har implementerats i det befintliga hälso- 

och sjukvårdssystemet. 

 

En annan avgränsning var att vi skrev uteslutande om det svenska skeendet, då 

digitaliseringen pågår internationellt, men är alldeles för brett för att kunna 

konkretiseras och göras relevant för en svensk publik i det spår vi valde för 

reportaget. 

2.4	Argument	för	ämnesval	
	
Efter att vi uppmärksammat reklam från nätläkarbolag väcktes vår nyfikenhet kring 

de virtuella vårdgivarna som under det senaste året blivit allt mer förekommande. Det 

har under det senaste året skrivits en del medialt kring vad dessa tjänster erbjuder, 

men ingen har gjort en motsvarande djupdykning in i ämnet och dess varierande 

problematik på det sätt som vi gjort. Därför ansåg vi att det fanns en god grund att 

välja ämnet och beskriva nätläkarbolagen i sin fulla mening. Eftersom vi också visste 

att det fanns en konflikt mellan olika aktörer när det kom till nätläkarbolagen tyckte vi 

att det kändes viktigt att belysa dessa frågeställningar ytterligare. Vi fann att 

mestadelen av rapporteringen och det som publicerats om nätläkarbolagen varit från 

nischade medicinska tidskrifter, magasin och tidningar som lakartidningen.se, 

dagensmedicin.se och vardifokus.se. 

  

Vårt mål har varit att förenkla och förklara en komplex konflikt för gemene man. Vi 

vill att läsaren ska få en helhetsbild över vilken typ av tjänst Min Doktor och Kry 

erbjuder, vad de hoppas kunna bidra med i vården samt kritiken mot dessa. Vi vill 
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utifrån våra förutsättningar, på ett så objektivt sätt som möjligt, ge information och 

inblick i debatten så att läsaren kan skapa sig en egen uppfattning om vad hen tycker 

om digitala lösningar som nätläkare. Genom att förklara situationen och de 

bakomliggande faktorerna kring debatten är vår förhoppning att reportaget, om 

artikeln publiceras, bidrar till en mer välinformerad samhällsdebatt. Vi hoppas att det 

gäller särskilt när det kommer till implementeringen av nya digitaliseringsverktyg i 

vården samt en större förståelse för komplexiteten inom sjukvården samt de olika 

perspektiven som presenteras i debatten.  

 

Varför vi valt att ägna så mycket tid och energi åt debatten är för att den tar upp 

viktiga frågeställningar och en tydlig konflikt med ganska allvarlig kritik. Efter 

debatten har SKL, påbörjat en översyn för hur digitala vårdbesök ska debiteras och 

integreras i vården (Skl.se).   

2.5	Aktualitet	
	
Vi anser att ämnet är högst aktuellt då debatten är färsk, pågående och avgörande för 

hur framtida regler och lagar kommer implementeras. Anmälningar mot nätläkarbolag 

har under arbetets gång kommit in till IVO, artiklar för och emot nätläkarbolag har 

även under tidens gång publicerats vilket gör att det känns som att vi är mitt inne i 

”elden”. SKL tittar i skrivande stund över ersättningsmodellerna och beslut kring 

nätläkarbolagens verksamhet. Vi anser även att allmänintresset är stort. Alla i Sverige 

har varit, är, eller kommer vara, patienter någon gång i livet. Att vård ofta handlar om 

liv och död gör det bara mer spännande. Dessutom betalar alla för det här, så det 

ligger i det egna intresset att skattepengarnas nytta maximeras. 

 

Hur aktuell en nyhet är har med dess nyhetsvärde att göra. En nyhet behöver inte vara 

”ny” eller färsk i den bemärkelsen att det precis skett, det handlar snarare om att 

nyheten fått nytt uppsving eller att man är först med den. Se punkt 5.1 och 5.2 i denna 

reflektionsrapport.  

3.	Undersökningsmetoder	

3.1					Research	
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Vi har gett oss in i att försöka förstå hur sjukvården finansieras. Därefter har vi gjort 

research kring utomlänsavtalet som är ett av stridsäpplena i debatten. Vi har tittat på 

hur det svenska sjukvårdssystemet funkar med ersättningsmodeller, finansieringar per 

listad patient, kommunalt och regionalt ansvar samt digitala utvecklingsmöjligheter. 

Detta för att få en helhetsbild över systemet, och på så vis kunna skapa en egen 

uppfattning om de påståenden som de olika parterna ger uttryck för. 

 

Metoder som vi använt: transparens inför intervjupersoner (i syfte att skapa förtroende 

för journalisterna), tydlighet med intervjuns syfte, intervjuer, genomgång av SKL:s 

presentationer och planer kring sin ”e-hälsovision” (Häger 2007: 42-43). Inför en 

viktig intervju började Markus sjunga artisten OMI:s hitsingel Cheerleader i luren, 

vilket intervjupersonen hörde när den svarade. Markus gjorde detta under sken av att 

vilja testa ljudet, vilket fick intervjupersonen att skratta och gjorde hela situationen 

långt mer avspänd än den hade kunnat vara med denna personliga touch (Häger 2007: 

45-47). 

 

Vår inhämtande metod, främst för intervjuer, har varit att resa till berörda personer. 

Vi har lagt största möjliga vikt vid researcharbetet där vi bland annat läst de olika 

debattartiklar som ligger till grund för ämnesvalet samt de rapporter som gjorts kring 

e-hälsoområdet. Vi har sedan under arbetets gång fortsatt att läsa igenom de artiklar 

och debattinlägg som publicerats av olika parter både när det gäller e-hälsa och 

specifikt nätläkarbolagens roll i effektiviseringen av sjukvården. 

  

Innan mötet med våra intervjupersoner har vi granskat och identifierat eventuella jäv 

eller andra intressekonflikter som kan styra personens agenda eller åsikter. Vi har 

sedan under processen läst in oss på de rapporter och undersökningar som gjorts kring 

e-hälsa och nätdoktorer. Eftersom uppkomsten av nätläkarbolagen är någonting 

relativt nytt så är även publikationer och analyser av dessa få. Vi har under hela 

processen följt olika mediers rapportering kring ämnet. Speciellt de tidningar som är 

medicinskt inriktade som exempelvis Lakartidningen.se eller Dagensmedicin.se. Vi 

har dessutom haft uppföljning på de artiklar som våra intervjupersoner publicerat 

under arbetets gång. Vi har läst in oss på ämnet, granskat debatten och valt ut de 

intervjupersoner som vi dels tyckt kan bidra till både texten men även till research. 
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Därefter har vi transkriberat, faktagranskat sakuppgifter och gjort ytterligare 

intervjuer för att stämma av information och fakta.  

  

Vi bestämde oss för att besöka Vitalismässan i Göteborg då det var en viktig 

samlingspunkt för olika innovationer inom sjukvården, vi ville fånga den stämning 

som fanns, se hur olika människor förhöll sig till främst nätläkarbolagen. Detta blev 

en viktig del i vår research, att kunna lära känna personerna och se människorna runt 

omkring. Det möjliggjorde för oss att vi på ett lättare sätt i realiteten kunde se hur 

olika innovationer påverkar hälso- och sjukvården (Sundelin 2008: 81-82). 

3.2	Hypotes	
	
Vi förväntade oss att finna konflikter mellan de läkare som blir e-entreprenörer och 

offentligt anställda läkare. Samt konflikter mellan representanter för politiska, 

ekonomiska och medicinska intressen. Vi vet att konflikter finns, frågan är hur 

stora/starka dessa är och om alla ändå inte riskerar att ända i samma slutsats. Vi antar 

att vikten av det personliga mötet kommer tas upp men ges olika prioritering. Vi 

förväntade oss även att det skulle finnas många olika åsikter om hur man ska lösa 

sjukvårdens problematik. Det som kunde motsäga vår hypotes var att motsättningarna 

inte var så stora som vi uppfattat dem vara eller att berörda parter helt plötsligt skulle 

enas kring en modell av digital lösning.  

3.3	Kvalitativ	innehållsanalys	av	mediernas	tidigare	rapportering	
	
Den kvalitativa innehållsanalysen handlar om att tolka och granska innehållet i en text 

(Graneheim, Lundman 2008). Metoden kan vara både deduktiv och induktiv. 

Vi gjorde en kvalitativ analys av mediernas skildring av debatterna för att få en bättre 

förståelse kring hur tidningarna valt att spegla konflikten, dvs. hur ofta och hur 

mycket de olika parterna fick uttrycka sig. Den kvalitativa innehållsanalysen lutar 

jämfört med den kvantitativa mer åt hermeneutiken, dvs. sätter större vikt vid den 

subjektiva förståelsen av texten (del, helhet och kontext). 

 

Den kvalitativa analysen syftar bland annat till att: se och förstå det manifesta och det 

latenta innehållet, det man ”ser” och det man ”läser mellan raderna” (vilket varit 

viktigt för oss: vilka påståenden och siffror som väljs ut och visas existerar inte i ett 

vakuum, utan är i någon mån beroende av hur journalisten som hanterat ämnet tänker 
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i frågan). Detta är en induktiv ansats som innebär att vi valt teori efter analysen 

(Graneheim, Lundman 2008). 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen kan kritiseras för att inte vara lämplig när 

forskningsfrågan är alltför vag eller öppen, lätt att vinkla eller om en strikt 

kategorisering skulle försvåra analyseringsprocessen.  

 

I vårt sammanhang är det viktigaste inte hur många gånger något sägs, utan hur det 

sägs. I det första stadiet av en informationsjakt tenderar man att söka efter 

helhetsbilden för sagda ämne eller diskurs, för att lättare få en bild av hur det ska och 

kan göras text av detta. Detta kan sällan operationaliseras som frågor om kvantitet 

(Bergström, Boréus 2012: 80). 

 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver också ett antal kriterier som är centrala 

begrepp inom kvalitativ innehållsanalys, bland dessa återfinns: meningsbärande 

enheter, meningskondensering, kodning, kategorisering och tema. Av dessa anser vi 

att meningsbärande enheter och meningskondensering varit en stor del av vårt 

reportage, då det finns många sätt för läkare och annan vårdpersonal att jobba med 

sjukvård online, men vi har valt att kalla den för samlingsnamnet ”nätläkare” 

(Graneheim, Lundman 2004, 2008). 

 

Graneheim och Lundman (2008) skriver också kring den stora vikt som läggs på hur 

begreppet trovärdighet används inom den kvalitativa innehållsanalysen. Enligt 

Graneheim och Lundman (opus citatum) är det avgörande för en forskare att kunna 

visa trovärdigheten i sina färdigställda alster. En kritik som riktats mot användningen 

av kvalitativa metoder är att kvalitativa studier antar och bygger på att det inte finns 

en absolut sanning. Istället ses omvärlden som komplex, kontextberoende och 

konstruerad där forskare har en subjektiv roll i den kvalitativa studien (Graneheim, 

Lundman 2008). 

 

Vi valde att göra en kvalitativ innehållsanalys istället för en kvantitativ 

innehållsanalys då det med en kvantitativ innehållsanalys inte hade varit möjligt att 

göra en djupare tolkning av de texter som vi läst, som i mycket byggde på antaganden 

och subjektiva tolkningar från exempelvis debatt- och intervjupersoner. Fördelarna 
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med en kvalitativ innehållsanalys är att den kan utföras på olika abstraktions- och 

tolkningsnivåer.  

 

Som en del av vår kvalitativa innehållsanalys gjordes flera genomläsningar av varje 

artikel, detta för att få en inledande helhetsbild av varje enskild text. Sedan 

genomfördes en follow-up genomläsning, där vi noggrant analyserade deras djupare 

meningar. Utifrån detta har texten fått sina meningsbärande enheter som tillexempel 

ordet ”nätläkare”, som en sammanslagning av flera olika medicinska verksamheter. 

Detta har ju sedan kodats till vanliga fraser och ord för att förklara och förmedla 

informationen i dem. Det latenta innehållet i dessa fraser har sedan skapat kärnan i 

vårt tema i reportaget kring nätläkarnas snabba expansion, dess konsekvenser och den 

publika debatten kring dem (Graneheim och Lundman 2004). 

 

Graneheim och Lundman (2008) skriver också om förförståelse som en viktig 

komponent när det gäller att öka en studies trovärdighet, och påpekar att det är viktigt 

för forskare att reflektera över sin roll och hur deras förförståelse kan ha påverkat 

resultatet. Vi har i vårt team två radikalt olika nivåer av förförståelse, då Camilla är 

uppväxt bland medicinskt utbildat folk, och Markus knappt satt sin fot i ett sjukhus 

annat än vid olycksfall och dylikt. Detta gav oss en bra balans för att försöka vara 

objektiva och opartiska gentemot intervjupersoner och källor. 

4.	Källor	och	källval	
	
Vi har använt oss av praktiserande läkare inom offentlig sektor, privata e-läkare, 

politiker, företrädare för medicinska fackorganisationer, nationalekonomiskt utbildade 

och svarande av en enkät. Dessutom har vi försökt utnyttja diverse experters och 

myndigheters expertis för att bedöma situationen i sin helhet. De flesta källor, med ett 

anmärkningsvärt undantag, kan ges stor trovärdighet, då allmänheten och 

meningsmotståndare noggrant håller koll på de aktiva förespråkarna inom denna 

debatt. Enkätens svar kommer vara anonyma, och måste tas med en nypa salt, den 

kommer inte ge signifikanta data men kommer förhoppningsvis generera tillräckligt 

många svar för att kunna ge en fingervisning om kunskapsmönster. 

4.1	Muntliga	källor	
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Vi har valt våra muntliga källor dels utifrån den debattartikel i DN som vårt arbete 

utgick ifrån, dels via tips av intervjupersonerna samt de organisationer eller personer 

som vi ansett ha betydelse i konflikten. Vi valde ämnet med utgångspunkt från den 

artikel publicerad på DN Debatt som riktade kritik mot nätläkarbolagen. Denna debatt 

var startskottet för vårt examensarbete och det är även den som vi utgått ifrån när vi 

lagt upp våra intervjufrågor och frågeställningar. Fler intervjufrågor och 

frågeställningar har naturligtvis dykt upp under arbetets gång, vissa har inkorporerats 

i reportaget men andra har utforskats och övergivits, då de ansetts irrelevanta eller 

överflödiga. 

  

Vi ansåg att vårt ämne varken var så kontroversiellt eller laddat att vi behövde skicka 

skriftliga brev till någon av de inblandade. Dessutom hade vi tidspress, en större 

mängd intervjupersoner (vilket hade varit enormt tidskrävande om det resulterat i 

brevkorrespondens) och begränsade ekonomiska resurser. Därför valde vi att kontakta 

våra intervjupersoner via mejl, för att i andra hand ringa de som eventuellt inte 

svarade på mejl. Alla svarade på mejl. 

  

Eftersom det funnits många relevanta källor att ta med i reportaget har vi givetvis 

gjort en egen selektering av de personer vi ansåg vara särskilt viktiga till vårt 

reportage. Kriterierna vid val av intervjupersoner är att de har eller haft någon 

koppling till nätläkarbolagen. Det vill säga antingen representant från ett 

nätläkarbolag, person som talat mot eller för företagens tjänster, någon som uttalat sig 

medialt kring debatten/bolagen, eller ersättningsmodellerna kring dessa. Vi har också 

efter tips från två av varandra oberoende källor (med olika ståndpunkt), valt att 

intervjua den representant från SKL som ansetts mest involverad i ämnet, vilket var 

den programansvarige för SKL:s e-hälsoprogram, Patrik Sundström. 

  

Den absolut viktigaste källan för oss har varit Mikael Hoffmann eftersom han stått för 

ett utifrånperspektiv. Sedan kommer en tredelad andraplats: Hanna Åsberg och 

representanter för båda nätläkarbolagen (främst Johan Flodin på Kry och Henrik 

Kangro på Min Doktor). Dessa har också varit viktiga för vårt arbete då de 

representerar var sin sida av konflikten, och båda har fler, onämnda men viktiga 

adjutanter. 
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Vi har valt att intervjua: 

• Hanna Åsberg, ordförande i Svensk Förening för Allmänmedicin 

• Marina Tuutma, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen 

• Ove Andersson, före detta ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen, 

andre vice ordförande i Sveriges Läkarförbund   

• Jonas Sjögreen, före detta ordförande i Svensk Förening för Allmänmedicin 

• Björn Ekman, docent i hälsoekonomi vid Lunds universitet   

• Mikael Hoffmann, medicine doctor, överläkare i klinisk farmakologi, 

specialist i infektionssjukdomar samt i klinisk farmakologi 

• Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting 

• Simon Röstin (M), vice ordförande Beredningen för e-hälsa, Region Skåne 

• Johan Flodin, medicinskt ansvarig läkare på vårdappen KRY 

• Magnus Nyhlén, grundare Min Doktor 

• Henrik Kangro, medicinskt ansvarig på vårdappen Min Doktor 

• Daniel Persson, affärsutvecklingschef Min Doktor 

• Patrik Sundström programansvarig för e-hälsa på Stockholms läns landsting 

• Stephan Stenmark ordförande i programråd Samverkan mot 

antibiotikaresistens 

  

Något som varit till vår fördel är att alla intervjupersoner varit väldigt hjälpsamma 

och valt att medverka och låta sig bli inspelade. De har svarat på alla våra frågor och 

vi anser att de försökt hjälpa oss att sätta oss in i ämnet genom att ge oss 

bakgrundsinformation och hänvisa till relevanta rapporter och dokument. 

  

Vi valde förutom de intervjuade att göra en egen muntlig enkätundersökning. På 

Vitalismässan i Göteborg samt på stan i Stockholm frågade vi sammanlagt ett 40-tal 

personer, med varierande åldrar, kön och yrken tre enkla frågor om nätläkare, efter en 

inledande fråga kring deras egen identitet.  

 

Frågorna var följande: 

Vad är ditt namn, titel, och arbetsplats? 

Om jag säger nätläkare, vad ser du framför dig?  

Vilka nackdelar respektive fördelar ser du med en läkare online? 
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Skulle du kunna tänka dig att kontakta en läkare online? 

 

Denna enkät var från början tänkt att fungera som en lite mer lättsam del till vår 

radiodokumentär, men också som syfte för oss att få en bättre bakgrund till hur 

”folket” ser på nätläkare. Känner de till det? Hur ser de på tjänsten etc. Nu blir dessa 

källor extramaterial som vi inte kommer använda. 

 

Vi var även tvungna att selektera en del av de som debatterat på DN. Eftersom 

personerna var så spridda över landet hade vi aldrig haft möjlighet eller råd att åka 

runt och intervjua dem allihopa. Valet av intervjupersoner blev därför de som vi ansåg 

ha störst relevans, kunnighet eller debattförmåga. 

 

Vi anar att de flesta, kanske rentav alla intervjupersoner ställde upp mer av intresse att 

få sprida sin bild av utvecklingen än av omtanke om vårt examensarbete. De flesta 

människor vi träffade var intelligenta, bildade och väldigt engagerade människor. 

Samtidigt fick vi många råd och kontakter vi dessa personer, så en viss altruism kan 

inte uteslutas. Många var väldigt intresserade av hur och när en publicering skulle ske, 

men enbart en, SKL:s egen Patrik Sundström, ville granska sina citat innan 

publicering. 

 

Ove Andersson, en av debattörerna som vi hörde av oss till, valde att inte ställa upp 

utan hänvisade oss istället till sin meddebattör Jonas Sjögreen (före detta ordförande i 

SFAM). Vi kontaktade även Sjögreen men valde istället att intervjua Marina Tuutma 

som tidigare i år tagit över Ove Anderssons plats som ordförande i 

Distriktsläkarföreningen. Främst för hennes prestigefyllda position, men även för att 

vi ville ha fler kvinnor i reportaget, och vi ansåg det vara en bonus att ha med en 

utlandsfödd person bland källorna. 

 

Efter att ha följt upp ett nytt spår i arbetet - bristen på allmänläkare, så blev Ove 

Andersson och Jonas Sjögreen återigen intressanta för reportaget. Anledningen till att 

nätläkarbolagen kunnat frodas är som vi tidigare nämnt en konsekvens av bristen på 

tillgänglighet i primärvården. Tillgänglighetsproblematiken i sin tur påverkas av att 

det råder en allmänläkarbrist i Sverige. Detta är väl känt, men varför det är så få som 

utbildar sig till allmänläkare är kanske inte lika känt. Läkarförbundet och Ove 
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Andersson har ett flertal gånger uttalat sig i media kring denna problematik. Även om 

Ove Andersson inte ansåg sig själv bäst lämpad till att svara på frågor om 

nätläkarbolagen så hade han inget problem med att diskutera bristen på allmänläkare.  

 

Av Ove Andersson och Marina Tuutma blev vi även hänvisade till Jonas Sjögreen 

som via mejl svarade på frågor om hur bristen på allmänläkare påverkat svensk hälso-

och sjukvård.  

 

En annan person som vi skulle intervjuat men som på sätt och vis valde att avböja var 

Jesper Ohlsson på e-hälsomyndigheten, som först svarade att han kunde ställa upp ett 

visst datum för att sedan säga att han var på semester. 

 

Ett annat misslyckande med källor var Göran Petersson, vars intervjudatum vi 

felskrev i vår planering. Detta resulterade i att intervjun aldrig gjordes, då han var 

upptagen resten av våra möjliga intervjudatum. 

 

Det fanns dessutom ett par personer vi ansåg kunde ha varit viktiga ur ett mer allmänt 

perspektiv, men vi utgick från debatten i DN och bestämde att vi på grund av 

tidspress blev tvungna att prioritera bort, något som sved men bedömdes vara 

nödvändigt i det pressade läge vi befann oss i. Någon som vi i efterhand ångrar att vi 

inte haft med, även om det inte varit avgörande för vårt reportage, är någon 

representant från Svenska Läkaresällskapet. Dessa är Anders W Jonsson (C), 

gruppledare och ledamot i socialutskottet och Christer Jonsson (C), 

oppositionslandstingsråd i Kalmar län och ledamot i SKL:s sjukvårdsdelegation. 

4.2	Skriftliga	källor	
	
För att verifiera diverse påståenden och fakta har vi under tidens gång läst en del 

rapporter och studier som kan stödja den fakta och statistik vi valt att ha med i 

reportaget. Ämnet vi valt är ganska faktatungt och det är mycket olika siffror som 

slängs runt vilket gör att vi behövt vara noggranna med att kolla upp allting. Vi har 

inte varit i behov att begära ut några dokument eftersom hälso- och sjukvården tillhör 

den offentliga sektorn finns det mycket information att hämta online. Vårt reportage 

bygger till stor del på den debatt vi utgått ifrån hämtad från DN.se. Debatten bygger 

på den första publikationen av representanter för SFAM och DLF med rubriken 
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”Nätläkarbolagen dränerar en underfinansierad primärvård”. Till denna artikel har vi 

sedan utgått från sju olika repliker från bland annat politiker, nätläkarbolagen KRY 

och Min Doktor (dn.se).  

 

Förutom dessa har även lakartidningen.se publicerat en debattartikel från SFAM och 

DLF som kommenterats flitigt och som lett till repliker och svarsinlägg 

(lakartidningen.se). 

 

Även dagensmedicin.se och vardfokus.se samt veckans affärer (va.se) har haft 

betydelse för oss när vi gjort vårt arbete. De har bidragit till relevanta frågeställningar 

och gett oss en inblick i de olika perspektiven. 

 

Två rapporter som hjälpt oss under arbetets gång är bland annat ”Digitala doktorn kan 

komma – Hur redo är Sverige för digital och virtuell vård?” gjord 2015 av PwC 

Sverige (pwc.se).  

 

Även systerrapporten från 2016 med titeln ”Den digitala patienten är här – men är 

vården redo?” har varit till stor hjälp i att kolla siffror men även bidra med statistik till 

vårt reportage för att göra det mer levande (pwc.se). 

 

Vi har också utgått från uppgifter från ett kommittédirektiv beslutat vid 

regeringssammanträde den 2 mars 2017 (regeringen.se).  

   

Vi har utöver dessa en mängd olika skriftliga källor som inte nämns i reportaget, men 

som har hjälpt oss att ställa relevanta frågeställningar, förstå hur exempelvis 

utomlänsavtalet fungerar mm. 

4.3	Utmaningar	
	
Tidsbristen har varit den största utmaningen för oss. Detta gjorde att vi inte riktigt 

hann fördjupa oss i alla sakfrågor så noga som vi önskat. Tidsbristen tillsammans med 

en mängd intervjubokningar gjorde faktiskt att vi glömde att ringa en av våra 

intervjupersoner den 11/8. Vi bad naturligtvis om ursäkt för detta och han tog det 

relativt lugnt, men vi fick ingen ny chans att intervjua honom. Det var lyckligtvis en 

mindre viktig intervju i arbetets slutskede. 
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Tidsbristen har också gjort att vi snarare än att komma fram med egna ”fynd”, har 

speglat en aktuell konflikt. Med mer tid hade vi haft möjligheten att göra fler 

intervjuer. Vi hade också velat begära ut de IVO-anmälningar som gjorts mot 

nätläkarbolagen (ivo.se). Vi tror att en större insyn kring antalet och orsaken till 

anmälningarna hade varit bra när det gällde att ta till oss diverse utsagor kring hur 

säkert e-hälsa är. Naturligtvis finns det en stor sannolikhet att det inte går att begära ut 

sådana dokument med hänvisning till patientsekretess, men nu hann vi inte utforska 

det alternativet. 

 

Något som vi tror hade satt guldkant på reportaget, och eventuellt gett det en mer 

grävande approach, hade varit möjligheten att granska Region Jönköpings vinster på 

sin allians med nätläkarbolagen. Som det gick nu, fick vi veta om deras avtal (där 

uppdelningen av pengarna är hemlig) först när vi hade två veckor kvar av arbetet. Att 

begära ut dokument, läsa in oss på dessa och hitta relevanta frågor bedömdes som 

alltför tidskrävande för att göras. Det fanns dessutom risken att vi inte fick svar, eller 

fick ett svar som krävde juristassistans (exempelvis en hänvisning till ”sekretess”) för 

att överkomma. Vi ville dessutom ta det säkra före det osäkra och hellre göra ett bra 

arbete med det material vi hade till hands, än att utforska ännu en vinkel. 

 

Hade vi haft mer tid till vårt förfogande hade vi gärna velat hitta ett case som använt 

någon av apparna. Om möjligt någon som upplevt att de fått dålig vård via tjänsten 

för att illustrera riskerna med denna typ av behandling. Idealiskt hade vi också velat 

ha en person som ”räddats” av denna tjänst, t.ex. någon med funktionshinder eller 

med en väldigt isolerad bostadssituation. Dessutom hade vi för ytterligare 

grundkunskap föredragit att intervjua ett stort antal läkare som jobbar inom 

primärvården som kunnat tala både för och emot vårdapparna. Detta tyvärr blev för 

stort för oss med den knappa tid vi haft till vårt förfogande.  

  

En ytterligare utmaning för oss har under arbetets gång legat i att utföra rätt 

prioriteringar i den stora mängden information och i viss mån dess inhämtande: ett 

stort antal intervjuer genomfördes, myndighetsdokument har granskats, påståenden 

vägts mot varandra och balanserats. Dessutom är det nästan omöjligt att bevisa att 

endera sidan har rätt eller ens minst fel, då mycket av ämnet kretsar kring olika 
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(möjliga) utvecklingar av en ung teknologi och förgrening av läkarkåren. Att kunna 

göra ett eget utlåtande kring den medicinska kvaliteten skulle dessutom kräva en egen 

läkarutbildning, eller expertkunskap inom sjukvård. Alltså får intervjupersonernas 

utsagor stå emot varandra, och endast i undantagsfall kommenteras de av oss. 

  

En annan utmaning har varit att få fram relevant bakgrundsinformation kring de olika 

systemen inom sjukvården, varför de ser ut som de gör och varför de inte hunnit 

anpassas till modern tid. Det har därmed varit delvis svårt att förstå och sätta sig in i 

hur exempelvis ersättningssystem och vårdavtal fungerar och har sett ut historiskt. 

Eftersom ingen av oss har en medicinsk utbildning har det givetvis även varit svårt 

eller omöjligt att direkt veta när någon har uttalat en subjektiv åsikt eller något som är 

vetenskapligt befäst, speciellt när läkare ställer sig mot varandra. Dessutom, för 

tillfället utan studier, analyser och mer forskning kring e-doktorer så har en utmaning 

varit att stötta sig på den knappa fakta som finns. Det finns ett fåtal studier, men de är 

främst internationella, och grundar sig på samhällen där sjukvårdssystemet ser 

annorlunda ut. 

  

Vi har också sett det som en svår balansgång att se till så att kritikerna inte ska få för 

stort spelutrymme att anklaga nätläkarna på. Vi tror definitivt att de personer som 

innan sett nätläkare som en rolig och spännande grej kanske får en tankeställare och 

blir lite mer misstänksamma. Vårt syfte, vilket krävt många rättelser i reportagetexten, 

är ändå att på något sätt förklara att allt inte är svart eller vitt. 

   

En annan problematik som vi tampats med, är att debatten till stor del varit 

mansdominerad. Vi har försökt få in både kvinnliga och manliga röster i reportaget. 

Något som vi inte lyckades med var exempelvis att få en kvinnlig utomstående expert 

att uttala sig. Delvis har det funnits få kvinnor i debatten, och delvis har vi inte hittat 

alltför många relevanta källor inom diverse myndigheter och organisationer som varit 

kvinnor. 

 

Förutom tidsbrist har examensarbetet också kantats av en längre sjukdomsperiod. 

Camilla var under hela resan till Göteborg och fram till två veckor innan deadline 

väldigt sjuk vilket gjorde att ytterligare fyra arbetsdagar försvunnit från arbetet.  
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5.	Nyhetsvärdering	

5.1	Samhällsjournalistik	
	
Vårt textreportage tar upp en viktig samhällsfråga och har betydelse för hela 

befolkningen därför anser vi att valet av vårt ämne faller under kategorin 

samhällsjournalistik. 

 

Som vi alla vet, kan inte allt få plats i media eftersom vi har begränsat med utrymme. 

Därmed måste exempelvis journalister hela tiden göra en så kallad nyhetsvärdering 

som handlar om att bestämma vilken nyhet som är mest intressant (ne.se). Nyheter 

mäts utifrån deras betydelse för samhället. I Björn Hägers bok ”Reporter” utgår han 

från sju vanliga kriterier man brukar använda sig av när man gör en nyhetsvärdering, 

dessa är: vikt, icke-normalt, närhet, konflikt, elitpersoner lättbegripligt och nytt 

(Häger 2009: 95). 

 

Vikt och viktighet handlar om att nyheter mäts utifrån deras betydelse för samhället. 

Ju fler läsare som berörs av nyheten, desto större nyhetsvärde. Om nyheten endast 

berör några få, så ska det beröra extremt mycket för att det ska bli en nyhet. Eller så 

ska det finnas något sensationellt, ömmande eller allmängiltigt över deras öde. Där 

brukar man också säga att nyheter mäts i dödstal, d.v.s. en död väger tyngre än flera 

skadade (Häger 2009: 95-96). 

 

Icke-normalt innebär att en nyhet speglar en förändring där ju större förändring, 

desto större nyhet. Vi vet exempelvis att det är krig i Syrien och därför kanske vi inte 

blir förvånade när ett nytt bombattentat sker i Damaskus, men om nyheten en dag 

plötsligt handlar om att det nu är fred i Syrien skulle vi nog bli ordentligt chockade. 

Det är alltså det udda och avvikande som gör nyheten. Ju mer sensationell och 

oväntad händelsen är desto större nyhet (Häger 2009: 98).   

 

Närhet i tid, rum och kultur. Nyheter går upp i värde ju närmare oss de kommer. 

Aktuella, nyss inträffade händelser värderas högt, men även geografi spelar stor roll 

när det kommer till nyhetsvärdering. Man brukar säga att ”nyhetsvärdet avtar med 

kvadraten på avstånd”. Allt som ligger nära oss har större betydelse än det som 

exempelvis händer i Asien. Även om det handlar om att det hemma i Sverige nyligen 
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lanserats en app för vård online medan det i Kina skadats 30 personer i en gruvolycka. 

Detta gäller också kulturellt, det är lättare att sympatisera med personer som ingår i 

det europeiska, och speciellt skandinaviska, kulturarvet. Vi identifierar oss helt enkelt 

mer med dem som liknar oss själva kulturellt, religiöst, politiskt och ekonomiskt 

(Häger 2009: 101-102). 

 

Konflikt: ses som alla berättelsers motor. Nyhetsregeln är att krocken mellan moral 

och praktik gör det till en större nyhet (Häger 2009: 103-104). Allt som är konflikt, 

säljer. Att en stor del av historien illustreras av konflikter i litteraturen, är ett exempel 

på att detta intresse är evigt. Att läsa om andra världskriget hade varit en fruktansvärt 

ostimulerande om kriget slutat efter två veckor med ett allmänt fredsavtal och 

fredsfester. Samma gäller med intressekonflikter av alla slag. 

 

Elitpersoner: Är personen känd är det större sannolikhet att det blir en nyhet av 

händelsen. En förklaring till att vissa kända personer har högt nyhetsvärde är för att de 

har makt och därför faktiskt påverkar många människor liv (Häger 2009: 104).  

 

Lättbegripligt: Att en nyhet är enkel och begriplig påverkar i hög grad om något blir 

en nyhet. Det är därför som viktiga nyheter, som är svåra eller krångliga att berätta, 

ibland kan ha svårt att hävda sig. En nyhet har större chans att bli en nyhet om den 

sker under ett kort tidsförlopp, ger identifikation och är oväntad men inom ramen för 

det förväntade. Vi vet exempelvis att terrorbrott begåtts i Frankrike och Tyskland men 

när det händer här i Sverige är det ändå oväntat men inom ramen för det förståeliga 

(Häger 2009: 106). 

 

Nytt: I nyhetsvärlden handlar det om att vara först därför är det alltid en fördel om du 

är först att rapportera om nyheten. Det behöver inte alltid handla om något som just 

har hänt, bara det är något man är ensam om, som är nytt för publiken (Häger 2009: 

108). Ett exempel på detta är legenden om kung Arthur & Camelot - en välkänd 

historia och inget nyhetsvärdigt. Tills en pensionerad professor vid namn Peter Field 

påstod att han löst gåtan till Camelots geografiska position - och boom: täckning i 

flera stora medier. 
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1965 publicerades Johan Galtung och Marie Holmboe Ruge en studie av 

nyhetsvärdering där de utifrån resultatet lanserade en teori för vad som gör en 

händelse till en nyhet. Där fann de att nyhetsvärderingen påverkas av följande saker: 

Frekvens, tröskelvärde, entydighet, meningsfullhet, oväntat, samklang med 

förväntningar, kontinuitet och sammansättning. Fortsättningsvis lägger de till fyra 

kriterier till som de menar gäller särskilt för det nordvästliga hörnet av världen: 

Elitnationer, elitpersoner, personifiering och negativitet (Häger 2009: 128-129).   

 

Även professor Håkan Hvitfelt gjorde en studie i nyhetsvärdering med liknande 

kriterier som de ovannämnda (Häger 2009: 130). Som vi kan se finns det lite olika 

teorier om hur nyhetsvärderingen går till, även om dessa har flera kriterier som är lika 

eller liknar varandra. Man kan sammanfatta det med att nyhetsvärderingens nyckelord 

är; tajming, betydelse, kända personer, närhet, konflikt och ovanlighet (Häger 2009: 

131).  

5.2	Nyhetsvärdering	av	vårt	ämne	
  

Av de kriterier som vi nämnt finns det flera som går att applicera på vårt ämne.  

”Inget blir så tydligt i nyhetsvärderingen som vikten av döda och skadade” (Häger 

2009: 95). 

 

Vårt reportage handlar varken om dödade eller skadade men faktum är att ämnet inte 

ligger långt ifrån frågor om liv och död. Sjukvården och hur man behandlar patienter 

handlar ju i grund och botten om hur vi tar hand om de sjuka i vårt samhälle. Därför 

är frågorna vi tar upp i reportaget av stor vikt och enligt oss viktiga. Dessutom berör 

denna nyhet många genom att vi alla troligtvis någon gång i livet kommer behöva ta 

kontakt med hälso- och sjukvården (Häger 2009: 95-96). 

  

Vårt tema handlar också om något i sitt sammanhang icke-normalt, det eftersom 

läkaryrket genom alla tider bedrivits på ungefär samma sätt. Alltså vi är väl medvetna 

om vad en läkare är, gör, var och hur de gör det. Men med nätdoktorer ändras plötsligt 

något nästan fundamentalt i relationen läkare-patient: personerna behöver inte längre 

vara i samma rum eller ens land. Vår nyhet speglar därmed en stor, kanske avgörande 

förändring. Att nätdoktorer kommer till är kanske inte är så oväntat men nog är det 
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lite sensationellt. Det ställer liksom frågan på sin spets. Kan verkligen allt 

digitaliseras? (Häger 2009: 98). 

 

När det kommer till närhet tycker vi att detta är något som borde intressera många 

eftersom det är en relativt ny innovation som ska finnas till och underlätta för hela 

befolkningen. När det handlar om geografisk närhet så är detta kanske ännu mer 

relevant för de som har långt till sina vårdcentraler/akutmottagningar. Sedan om man 

tänker i ett vidare grepp så är det ju av intresse för den bredare massan eftersom 

tjänsten i stort ska vara till för oss alla. Vem som helst med en smartphone kan i 

princip använda sig utav tjänsten. Dessutom ställer hela nätläkarens raison d’être 

närhetsvinkeln på huvudet: vad är ens ”nära” längre? (Häger 2009: 101-102). 

  

Det som ger reportaget en klar bonus är att det faktiskt finns en tydlig konflikt mellan 

nätläkarna och allmänläkarna. Det som kanske är mest spännande är just den krock 

mellan moral och praktik som allmänläkarna anklagar nätläkarna för. Samtidigt finns 

det ekonomiska konflikter: patienter är pengar, både för det privata och det offentliga, 

och båda parterna vill dra eller reglera till sig så många av dessa som möjligt. Dessa 

konflikter är det som driver reportaget framåt och som vi hoppas får läsaren att 

intressera sig (Häger 2009: 103-104).  

  

Vårt reportage handlar inte om och har inte direkt med några ”elitpersoner”. Däremot 

kan man ju givetvis hänvisa till att de som är yrkesverksamma läkare har makt över 

människors välmående, precis som politiker har över beslutsafattande som påverkar 

oss (Häger 2009: 104). 

  

Att förstå vad en nätdoktor är och gör, kanske inte är så svårt. Men eftersom 

reportaget handlar om mycket saker runt omkring nätläkarbolagen som ekonomiska 

modeller och avtal vet vi att vårt ämne knappast kan ses som särskilt lättbegripligt. 

Här i ligger också en av våra stora utmaningar, att försöka göra ett komplext ämne lätt 

och konkret för läsaren, som inte haft en månad på sig att förstå och ett dussin samtal 

med insatta (Häger 2009: 106). 

  

Vi är också medvetna om att vårt ämne inte är nytt i det avseendet att vi faktiskt inte 

är först med nyheten. Vi är däremot först med att presentera en helhet av 
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händelseförloppet men inte först med att rapportera om att det finns en konflikt. Vi 

avslöjar ju inte att nätläkarbolagen finns utan snarare diskuterar vi deras verksamhet 

och kritiken mot denna (Häger 2009: 108) 

 

Tröskelvärdet anger att en händelse måste så att säga, öka i styrka, för att rapporteras 

om, även om den var en bra egen nyhet i början. Vårt reportage passar in bra på det 

kriteriet eftersom nätläkarnas existens är en egen nyhet, men konflikten kring pengar 

och medicinska risker är en upptrappning av ursprungsnyheten (Häger 2009: 128).  

 

Kontinuiteten kommer också in, då nyheten nätläkare varit uppmärksammad och 

omskrive sedan de kom till. Bevakningen och rapporteringen om ämnet har varit 

förhållandevis konstant, vi bidrar till detta i en eventuell publicering (Häger 2009: 

129). 

 

Personifieringen är stor inom vårt ämne: det finns ett hundratal personer i Sverige 

som påverkar förloppet, och av dessa har speciellt politiker, företagsgrundarna och ett 

utvalt antal kritiker enorm makt över vad som kommer bli Sveriges framtida sjukvård, 

även om folket känner till några av dessa personer från debatten, är den makt och 

påverkan de kommer på vardagslivet bortom de flestas horisont. Detta skapar en 

personifiering av mystiska makthavare (Häger 2009: 129). 

 

Negativiteten och dess innebörd, att de potentiella negativa riskerna skapar en nyhet, 

har varit en guldgruva av relevans för vårt reportage: det finns knappast något värre 

inom medicinvärlden än en dödlig felbehandling. Att också ekonomiska intressen 

kommer in, med anklagelser om ”dränering av sjukvården” och motanklagelser om 

kortsiktighet, berör också. Ingen gillar slösade skattepengar (Häger 2009: 129).  

 

Att så få av massmedier tagit upp ämnet är nog för att det i grunden låter som ett 

relativt ”osexigt” ämne. Hade någon exempelvis dött eller skadats på grund av 

nätdoktorers felaktiga bedömningar hade det självklart sett annorlunda ut. Ämnet får 

också anses så pass komplext och svårbegripligt att genomsnittsläsaren kanske 

undviker ämnet, vilket kan ha bidragit till att medierna inte prioriterat att skriva om 

det.   
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5.3	Teorier	om	samhällsjournalistik	
	
Att media har en roll som både aktör och mötesplats har varit uppenbart för oss i vårt 

arbete. I ”Makten över tanken” berättar Olof Petersson och Ingrid Carlberg att 

medierna har en dubbelsidig roll, både som aktör och arena. Media är en självständig 

aktör, med sina egna regler, beteenden och effekter. Men den ger samtidigt utrymme 

åt andra aktörer (Peterson & Carlberg 1990: 35). Möjligheten att nå ut med sina 

budskap och få uppmärksamhet för dessa handlar i stort utsträckning om ens egen 

medianärvaro. Därför är samhällets olika maktgrupper ofta beroende av, och kämpar 

om, makten över media (ibidem). 

 

En av våra intervjupersoner, Hanna Åsberg, berättade att en del av målet med hennes 

debattinlägg var att just starta en debatt (och förhoppningsvis väcka sympati för 

hennes Weltanschauung). Flera andra av de som uttalat sig i debatten har rimligtvis 

liknande motivation. Det har vi varit tvungna att ta i beaktning - ingen sida skulle få 

bre ut sig eller svinga alltför fritt utan att få kritik tillbaka. Denna balans har vi jobbat 

hårt med, då vårt arbete har ett intresse för hela samhället. 

 

Just opartiskheten har varit viktig för oss, då det från medborgarens perspektiv är en 

central fråga i vilken mån media förmår uppfylla kravet på opartiskhet (Peterson & 

Carlberg 1990: 202). Vi tror i likhet med Peterson och Carlberg att den största risken 

inte är öppen partiskhet, utan snarare att massmedielogikens berättarteknik leder till 

en ofullständig skildring av en pågående konflikt (ibidem). Detta har vi erfarit väldigt 

tydligt, då mycket som inte varit viktig information och ibland nästan rent skvaller, 

fått tas bort då det inte ansetts lämpligt enligt massmedialogiken. Vi tror att 

medtagande av denna typ av information inte fyller ett renodlat journalistiskt syfte, 

men däremot kan det ge en mer djupgående helhetsbild, vilket dock är mer av en 

social-psykologisk grej. 

 

Detta kopplar lite till alla de involverades image. Eftersom opinionsbildning inte bara 

handlar om utspel eller enskilda punktinsatser. Lika viktig är den allmänna 

framtoningen. De stora företagen, myndigheterna och organisationerna försöker aktivt 

skapa en positiv bild av den egna verksamheten och institutionen (Peterson & 

Carlberg 1990: 160-161). Att både nätläkare, myndigheten och traditionella läkare har 
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sina agendor och vinner på att se goda ut är uppenbart, därför har vi i 

samhällsintressets namn varit tvungna att dubbelkolla en stor mängd utsagor och 

siffror, och ibland be om kompletterande information när något sett alltför bra ut. Ett 

par exempel på detta är att det i debatten påstods att nätläkarna skulle kosta vården 

cirka 1,1 miljard kronor inom ett år, men en annan debattör fick fram en ungefärlig 

kostnad på omkring 100 miljoner kronor inom ett år. När vi konfronterade båda 

parterna med utsagorna fick vi höra en mer övertygande förklaring från ena parten, 

men nästa part berättade att det fanns olika sätt att räkna. En sådan detalj togs bort 

eftersom den kunde uppfattas som förvirrande och otydlig för läsaren. Dessutom hade 

vi inte tid eller rätt utbildning för att kunna skaffa oss en egen uppfattning, även om vi 

fått tillgång till alla data. 

 

Ett mer negativt exempel på att det är viktigt att se bra ut i media, men att det ibland 

är missvisande, är från en debattartikel med Daniel Forslund (L). I DN:s rubrik 

påstods det att nätläkarbesöken skulle spara 180 miljarder kronor, men den rätta 

siffran från rapporten var 20 miljarder kronor. Detta är ett exempel på att Forslunds 

agenda fick en överdrivet positiv bild av DN (som han tog avstånd ifrån), men på 

bekostnad av sanning (Forslund själv tyckte det var missvisande, men kunde inte 

ändra situationen, eftersom “DN äger rubrikerna”). Vi anser att DN gjort 

samhällsintresset och samhällsjournalistiken en otjänst med sin rubriksättning, vilket 

är den typ av incident vi vill undvika. 

 

Mycket av vår grupps inställning till samhällsjournalistiken bygger på att vi velat vara 

oavhängiga till våra intervjupersoner - läsaren ska kunna lita på att vi inte påverkats 

eller manipulerats att ge en osann bild av nätläkarkonfliktens natur. Men 

utgångspunkt från kravet på fri åsiktsbildning blir graden av integritet av avgörande 

betydelse (Peterson & Carlberg 1990: 111). För att fylla rollen som oberoende 

granskare och forum för fri information måste en medieinstitution kunna stå 

oberoende gentemot yttre påtryckningar, begränsningar och hänsynstaganden 

(Peterson & Carlberg 1990: ibidem). Vi studenter är visserligen ingen 

medieinstitution, men vårt arbete kan ju publiceras via en sådan.  

  

Samhällsjournalistiken vi vill bedriva i vårt arbete syftar ju främst att nå människor 

med ett utvecklat samhällsintresse, gärna utbildade eller på något sätt indirekt 
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involverade i vård och samhällsfinansiering. Men som Bill Kovach och Tom 

Rosenstiel påpekar i ”The Elements of Journalism” är det inte enbart den involverade 

eliten som tar till sig komplicerade nyheter (Kovach & Rosenstiel 2001: 24-25). 

Teorin om ”den sammankopplade allmänheten”, som innebär att även de personer 

som inte uppfyller den karakteristiska målpubliken kan ta till sig nyheter i form och 

av intresse från sina egna erfarenheter (ibidem). Detta hoppas vi ska vara sant - vi vill 

ju gärna nå oväntade publik och få fler att intressera sig för något som påverkar dem, 

och kan komma att ha stort inflytande över deras livskvalitet. Idealiskt skapar vi en 

möjlighet för fler att bry sig om vården och hur den fungerar.  

5.4	Publikintresse	
	
Allmänintresse är i etiska sammanhang inte synonymt med sådant som kan intressera 

allmänheten, utan intresset ska grunda sig i något samhälleligt informationsbehov, till 

exempel granskning av makten. Detta gäller synnerligen i vårt fall, då alla dessa 

abstrakta termer ”utomlänsavtal”, ”ersättningsmodeller” och ”e-hälsa” riskerar att 

skrämma bort många läsare. Publiken känner inte till informationen, och vet 

följaktligen inte att det ligger i deras intresse att känna till den. Och det är där vi 

kommer in (Häger 2009: 348).  

 

För förtal döms man om man lämnar uppgift som är ägnad att utpeka någon som 

brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt utsätta någon för andras 

missaktning. Sådant gör medierna hela tiden. Därför är det tillåtet att publicera sådant 

om vi kan visa att: Uppgiften var sann eller att tidningen hade goda skäl att tro att den 

var sann och att det finns ett allmänintresse i att förmedla den. Vi hoppas att vårt 

reportage bringar klarhet kring vilka fel som kan komma att begås eller redan begås, 

utifrån den nuvarande lagstiftningen kring vård på distans och utomlänsersättningar 

(Häger 2009: 379).  

 

Naturligtvis finns risken att en så faktatung historia blir tråkig. Men allt går att berätta 

på ett engagerande sätt, det förutsatte bara att vi ansträngde oss för att tänka 

dramaturgiskt och hade samlat på oss så mycket information som möjligt, där vi 

exempelvis lagt in krokar som väcker undran inför vårdens framtida utformning och 

anekdoter vi fått höra - allt för att skapa en intressant ram till den egentliga storyn 

(Hanson 2009: 252).   
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Ett annat exempel är från grävvärlden, där den gode oftast ställs mot den onde. Just 

konflikten eller ett missförhållande som någon försöker dölja är en bra story. Vårt 

reportage är inte ett gräv, men vissa dramaturgiska komponenter kan användas också 

av oss. Den goda berättelsen följer inga mallar och vi kände oss relativt fria att 

experimentera med anslaget och presentationen för att försöka locka in läsaren i 

reportaget (Häger 2009: 253). 

5.5	Argument	för	publicering	
  

Det reportage vi skrivit om kan något eufemistiskt beskrivas som ”vårdproblemens 

antidot - sant eller falskt?”. Att det har stor vikt för ett samhälles individer huruvida 

ett gemensamt finansierat verktyg för att underlätta vårdens av dess sjuka är 

uppenbart. Att då motivera att ett medicin-samhällsjournalistiskt arbete ska publiceras 

är relativt enkelt: vård handlar om liv och död, och folk vill alltid förlänga det ena och 

förskjuta det andra. Att informera om ännu en teknisk landvinning i vår arts eviga 

kamp för ett bättre liv kan ses som nästintill en plikt ur ett sådant perspektiv, där 

medborgarna kommer först. Som journaliststudenter brinner vi för 

informationshantering - relevanta sanningar ska ut till folket, pronto. Vi vill upplysa 

läsarna om en möjlig förändring, som kan ge stora konsekvenser för deras fortsatta 

liv. 

 

Vi anser att vårt ämne är tillräckligt stort och viktigt för samhället, för att publiceras.  

Vi tycker också att medborgarna ska ha rätt till att veta att det finns en konflikt kring 

nätläkarna så att var och en, med goda förutsättningar, kan välja om man vill använda 

sig utav tjänsten.  

 

Ett argument för publicering kan vara att vi till skillnad från det som vi hittills läst, 

gjort ämnet lättillgängligt för en bredare målgrupp. Idag använder sig dessa företag av 

reklam för att marknadsföra sig. Vi tycker då att människor ska ha rätt att veta vad 

tjänsten innebär, samt vilka möjligheter men också begränsningar som det innebär att 

få vård online.  
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Vi anser att vi har gjort ett textreportage där vi som journalister har fullföljt de 

principer som Bill Kovach och Tom Rosenstiel nämner i sin bok ”The elements of 

journalism” från 2007. Vi har varit självständiga i bevakningen och strävat efter att 

göra vårt ämne så intressant och relevant som möjligt efter förutsättningarna. Vi har 

också försökt att sammanställa en långvarig och svåröverblickbar konflikt, för att göra 

den mer tillgänglig för läsaren eftersom vi vill skapa ett öppet forum för debatt och 

möten mellan människor (Kovach, Rosenstiel 2007: 5-6).   

6.	Källkritik	
 

I vårt reportage har vi haft källor som representerar två olika sidor, agendor och 

åsikter. Våra källor representerar kommersiella bolag och föreningar. Vi har också 

politiker och diverse byråkrater på hög- och mellannivå. 

  

Vi har utgått från de källkritiska principerna och deras kriterier. De källkritiska 

principerna utgår från fyra kriterier som är:  

 

Äkthet innebär att källan ska vara det den utger sig för att vara. Det är viktigt att våra 

läsare vet att den utsaga varje intervjuperson ger verkligen speglar personens yrkes- 

eller föreningsroll och åsikter. 

 

Tidssamband, ju längre tid som gått mellan en händelse och källans berättelse om 

denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källa. Ett välkänt faktum för 

historiker, men som ändå måste belysas som ännu en viktig punkt: folks minnen är 

korta, och utan nedtecknad eller inspelad dokumentation riskerar fakta att förvrängas 

eller missas. Vi har sett detta som en särskilt viktig punkt och spelat in alla intervjuer. 

 

Oberoende källan ska ”stå för sig själv” inte vara exempelvis en avskrift eller ett 

referat av en annan källa. Vittnen ska inte varit utsatta för påverkan. En form av 

beroende är tradering – att en berättelse har gått i flera led, exempelvis när ett rykte 

sprids från mun till mun. Vi har i möjligaste mån sett till att källorna inte har 

möjlighet att sammanställa en passande gemensam story, utan träffat dem en och en 

och sedan noga faktagranskat deras påståenden genom att gå till ursprungskällan. 
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Tendensfrihet man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av 

verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra 

intressen av att förvränga verklighetsbilden (Thurén 2013: 7-8). Vi har jobbat 

kontinuerligt med att granska egna fördomar och partiskhet, och känner att vår 

slutprodukt reflekterar detta arbete. 

 

Inom källkritiken skiljer man på berättelser och kvarlevor. Det vill säga, vad 

personen berättar och det fysiska beviset för något (Häger 2009: 185). Där har vi haft 

mycket hjälp av att läsa andra artiklar och rapporter som verifierar att problem eller 

siffror stämmer överens med vad intervjupersonerna säger (ibidem). 

  

För att ett påstående ska vara trovärdigt krävs det att det bekräftas av minst två av 

varandra oberoende källor. Detta gäller främst känsliga ämnen där någon kan ha 

anledning att dölja eller förvränga sanningen (Häger 2009: 185). Med oberoende 

menas att de inte ska ha talat med varandra, eller kan ha påverkats av samma källa 

(Häger 2009: 185-186). Vi har i detta avseende gjort telefonintervjuer med behöriga 

när vi varit osäkra. Som i fallet med antibiotikaresistens där representanter för SFAM 

menade att nätläkarbolagen inte följde STRAMA:s riktlinjer samtidigt som 

nätläkarbolagen menar att de visst följer dessa. Detta kollade vi exempelvis genom att 

ringa STRAMA. 

  

Tendens: med tendens menas att källan har intresse av att ge en viss bild av 

verkligheten (Häger 2009: 186). Vi har haft flera källor som varit minst sagt 

tendensiösa. Inte minst sagt representanter för nätläkarbolagen. Här har vi vägt upp 

det med att ha minst en annan källa med motsatt tendens alltså representanter från 

SFAM och Distriktsläkarföreningen samt även en utomstående läkare som inte haft 

något motiv eller bakomliggande vinning utan endast poängterat ut problematik men 

även fördelar med nätläkarbolagen (ibidem).   

 

Vi har varit medvetna om att speciellt nätläkarbolagen självklart har en ekonomisk 

agenda som kan komma och krocka med den verksamhet de har (Häger 2009:121). 

Samtidigt har vi noggrant påpekat att de traditionella läkarna inte existerar i ett 

vakuum, utan också behöver patienter för att få pengar till budgeten från landstinget. 
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I valet av källor har vi huvudsakligen använt oss utav primärkällor, alltså de personer 

som medverkat i debatten. Men vi har också valt folk som suttit på höga poster eller 

varit anställda av en myndighet som vi ansett varit berörd av ämnet. Påståenden som 

vissa av källorna sagt har varit svåra att kolla upp, exempelvis när Hanna Åsberg 

uttalar sig om att hon och kollegor till henne fått ta över fall som skötts dåligt av 

nätläkarbolagen. Detta är givetvis svårt för oss att dubbelkolla, eftersom det gäller 

sekretess kring patientuppgifter. Däremot har vi kunnat se att Ivo-anmälningar gjorts 

mot nätläkare och därför ändå ansett att det finns ett visst mått av sanning i dessa 

uttalanden. 

 

I en av våra intervjuer med en representant för Min Doktor, berättade han för oss (off 

record) att en av meningsmotståndarna i debatten berättat för dem att hen egentligen 

bara varit kritisk mot dem pga egna ekonomiska skäl. När man får sådana uppgifter är 

det svårt att förhålla sig till uppgiften. Eftersom Min Doktor källan var så tendensiös 

valde vi att inte följa upp detta. 

  

Vi har också varit tvungna att syna oss själva och våra sympatier för de olika sidorna 

(Thurén 2013: 63-64). Vi har emellertid försökt få in fler röster än enbart 

representanter från de två olika sidorna. Men eftersom det här handlar om ofta 

medicinska bedömningar så är det svårt för en politiker eller ekonom att uttala sig om 

det. 

  

När det kommer till de skriftliga källorna gäller samma sak, en viss skepsis. Vi har 

försökt så gott vi kan titta på och beräkna hur tillförlitliga källorna är. Exempelvis 

PwC som vi använt oss av skriver väldigt gott om vårdappen kry och virtuell vård i 

överhuvudtaget. Däremot finns det andra sakuppgifter i rapporten som vi valt att 

använda oss av (Thurén 2013: 75). Eftersom det inte är en händelse som två personer 

ska återberätta snarare två åsikter kring något har vi inte varit beroende av att ta 

hänsyn av exempelvis folks selektiva minne (Häger 2009: 185). 

 

Hanna Åsberg är ordförande i Svensk Förening för Allmänmedicin. Därför har hon 

intressen i att hålla pengarna kvar för medlemmarna i den egna organisationen. Hon 

är dessutom en tung representant för en av de stora medicinska föreningarna. Det är 
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svårt att kommentera hennes uppgivna medicinska uppgifter, men hennes eventuella 

jäv är fördomar mot nätläkarna. Dessutom ligger det i hennes egenintresse att hålla 

kvar pengarna i de vårdcentraler som drivs av diverse allmänläkare. Vi har bland 

annat valt att ringa STRAMA för att bekräfta uppgifter vi fått från debattartikeln hon 

och andra skrev i DN. STRAMA ville inte bekräfta eller dementera uppgifterna.  

   

Marina Tuutma är ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen (hon togs med 

istället för sin föregångare eftersom vi ville ha ett kvinnligt perspektiv, och ha en 

person i maktposition snarare än en föredetting). Därför har hon intressen i att hålla 

pengarna kvar för medlemmarna i den egna organisationen. Hon är dessutom en tung 

representant för en av de stora medicinska föreningarna. Det är svårt att kommentera 

hennes uppgivna medicinska uppgifter, men hennes eventuella jäv är fördomar mot 

nätläkarna. Dessutom ligger det i hennes egenintresse att hålla kvar pengarna i de 

vårdcentraler som drivs av diverse distriktsläkare. Vi har bland annat valt att ringa 

STRAMA för att bekräfta uppgifter vi fått från debattartikeln hennes företrädare och 

andra skrev i DN (vi frågade Tuutma om hon ställde sig bakom debattinlägget: vilket 

hon gjorde). STRAMA ville inte bekräfta eller dementera uppgifterna.  

 

Ove Andersson avgick som ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen så sent 

som i mars i år, efter åtta år som ordförande. Han beskriver själv ett av hans viktigaste 

uppdrag (under hans tid som ordförande) varit att verka för fler specialister i 

allmänmedicin. Efter avgången har han fortsatt med sitt andra uppdrag som andre vice 

ordförande i Sveriges läkarförbund. Med tanke på hans tidigare uppdrag och 

bakgrund fann vi att han antagligen var mest lämpad till att svara på våra frågor om 

bristen på allmänläkare. Han har lång erfarenhet med just den typen av frågor och 

borde mer än någon annan veta varför det ser ut som det gör och hur man ska komma 

till rätta med problematiken.  

 

Jonas Sjögreen, före detta ordförande i Svensk Förening för Allmänmedicin, var en av 

meddebattörerna i DN Debatt som riktade kritik mot nätläkarbolagen. Vi har under 

den sista perioden av arbetet haft en intensiv mejlkontakt med Sjögreen (då han var på 

landet kunde han inte svara i telefon) där han besvarat några av de frågor vi haft kring 

allmänläkarnas situation (specifikt bristen på allmänläkare). Vi anser att Sjögreen är 

en tillförlitlig källa och att den information han gett oss är säker och rättvis. Med sin 
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bakgrund och inblick i allmänspecialiseringen anser vi att han är en av de källor som 

bäst kan svara på frågorna kring bristen på allmänläkare. 

 

Björn Ekman är docent i hälsoekonomi vid Lunds universitet. Vi hade från början stor 

tillit till Ekman och såg honom som ett bra komplement till att få en utomståendes 

perspektiv. Det visade sig senare att han fått betalt av Min Doktor för att genomföra 

en studie om kostnadseffektiviteten kring digitaliseringen av vård (där 

nätläkaralternativet lyftes fram som ett kostnadseffektivt komplement till dagens 

vård). Detta var dock något som han berättade när vi träffades, även om vi inte visste 

att han fått monetär ersättning för studien. Vår intervju med Ekman handlade om hur 

e-hälsa, specifikt nätläkarna kommer att påverka hälso- och sjukvården ekonomiskt. 

Såhär i efterhand kan vi ju se att det är problematiskt då han är uppenbart jävig och 

studien inte längre går att lita på. Däremot valde vi att ta citat från Ekman som vi 

bedömde var neutrala. Det var ju trots allt inte för- och nackdelar eller kritik mot 

nätläkarbolagen som var det väsentliga i intervjun med Ekman.  

 

Mikael Hoffmann är medicine doctor, överläkare i klinisk farmakologi, specialist i 

infektionssjukdomar samt i klinisk farmakologi. Hoffmann har varit särskilt viktig för 

oss i reportaget eftersom han stått för en rationell och nyanserad syn på 

nätläkarbolagens expansion. Hoffmann är väldigt bra på att distingera och förtydliga 

nyanser av ansvar till dagens bekymmersamma situation. Hans uppgivna 

faktauppgifter har vi checkat av mot våra skriftliga källor samt hos representanter för 

båda sidor, då många av hans argument stöttar både nätläkarna och de traditionella 

läkarna.  

 

Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting. Som en 

offentlig person är Forslund medveten om att han har sin arbetsgivares sanningskrav 

på sig: hans uttalanden är därför väldigt neutrala och undvikande av allt som kan 

tolkas som jäv. Han har inte uppgett några uppgifter som behövt granskas med andra 

parter/myndighet. 

 

Simon Röstin (M) är vice ordförande Beredningen för e-hälsa, Region Skåne.  Som en 

offentlig person är Forslund medveten om att han har sin arbetsgivares sanningskrav 
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på sig: hans uttalanden är därför väldigt neutrala och undvikande av allt som kan 

tolkas som jäv. Hans påståenden bekräftas av SKL. 

 

Johan Flodin, medicinskt ansvarig läkare på vårdappen KRY. Flodin har uppenbara 

jäv, då han är part i konflikten mellan nätläkare och traditionella sådana. Vi antar att 

han har stora ekonomiska intressen i detta. Hans påståenden kring ersättningsnivåerna 

bekräftas av SKL.  

 

Magnus Nyhlén, grundare Min Doktor. Nyhlén har uppenbara jäv, då han är part i 

konflikten mellan nätläkare och traditionella sådana. Vi antar att han har stora 

ekonomiska intressen i detta. Hans påståenden kring ersättningsnivåerna motsägs av 

SKL. Dessutom står Nyhléns utsaga om kontinuitet inom vården i viss kontrast mot 

kollegan Henrik Kangros. 

 

Henrik Kangro, medicinskt ansvarig på vårdappen Min Doktor. Kangro har 

uppenbara jäv, då han är part i konflikten mellan nätläkare och traditionella sådana. 

Vi antar att han har stora ekonomiska intressen i detta. Hans påståenden kring 

ersättningsnivåerna motsägs av SKL. Dessutom står Kangros utsaga om kontinuitet 

inom vården i viss kontrast mot kollegan Magnus Nyhléns. 

 

Daniel Persson, affärsutvecklingschef Min Doktor. Persson har uppenbara jäv, då han 

är part i konflikten mellan nätläkare och traditionella sådana. Vi antar att han har stora 

ekonomiska intressen i detta. Hans påståenden kring ersättningsnivåerna motsägs av 

SKL. Persson har dock försvarat Ekmans omtalade studie, vilket är i linje med 

företagets intressen.  

 

Patrik Sundström programansvarig för e-hälsa på Stockholms läns landsting. För 

Sundström som programansvarig för e-hälsa är det nog viktigare att utvecklingen går 

fort fram och att han kan redovisa snabba resultat, snarare än att den medicinska 

kvaliteten är säkerställd. Han har ett uppenbart intresse i att det ska lyckas med 

inkorporeringen av nätdoktorer, annars kan ju hela processen ses som misslyckad, där 

massor med skattepengar spillts i onödan.  
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Stephan Stenmark, ordförande i programråd Samverkan mot antibiotikaresistens. En 

av debattens stora frågor rörde förskrivningen av antibiotika, där representanter för 

allmänmedicinare kritiserat nätläkarbolagen för att inte följa STRAMA:s riktlinjer. Vi 

valde därför att ringa upp Stenmark för att fråga honom om detta stämde. Han ville 

varken dementera eller bekräfta uppgifterna. 

7.	Genreval	

7.1	Nyhetsartikel	eller	reportage	
  

Nyhetsartikeln och reportaget har många gemensamma komponenter. I ”Reportage. 

Att få fakta att dansa” författad av Anders Sundelin skriver han att nyhetsartikeln 

precis som reportaget baseras på faktiska händelser. De talar om vad som hänt och 

förutsätter ett visst mått av faktasamlande- intervjuer, observationer, dokument, 

samtidigt som skribenten inte försöker pracka på läsaren sina åsikter i fallet. 

Reportern hittar inte på, hon är på plats och försöker fånga de bästa bitarna och ge 

dem till läsaren utan att servera några moralkakor. Reportern berättar en historia 

(Sundelin 2008: 11). Till skillnad från reportaget är nyhetsartikeln ”den raka, enkla, 

kortaste vägen” att komma närmare verkligheten (Sundelin 2008: 13). Reportaget är 

också mer fritt än nyhetsartikeln: ”varje gång måste reportaget skrivas på nytt. 

Läsaren måste läsa ända till slut för att få veta hur det går” (Sundelin 2008: 15). 

 

I en nyhetsartikel placeras det viktigaste först, det vill säga nyheten. Därefter följer 

källhänvisningar samt sådant som ger konkretion, sammanhang och bakgrund. 

Nyhetsartikeln ska kunna styrkas från slutet utan att poängen går förlorad eftersom 

poängen har placerats först (ibidem). Vi har i vårt arbete och utformningen av texten 

gjort motsatsen till detta. Vi har valt den djupgående, krokiga vägen och därför ser vi 

inte att formatet för en nyhetsartikel skulle passa vår text. Vi tror mer på att 

levandegöra berättelsen. Vår ambition har precis som formulerat i Anders Sundelins 

bok varit att förmedla liv och ge läsaren en upplevelse (Sundelin 2008: 17-19). 

Skillnaden mellan ett reportage och en nyhetsartikel är att ”ingen kan göra ett 

reportage på en dag” skriver Anna- Maria Hagerfors i boken ”Så arbetar en journalist” 

(Häger 2009: 55). Vi upptäckte snabbt sanningen i detta påstående. 
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Vad är då ett reportage? Ordet reportage kommer av det latinska reporto som betyder 

”bära tillbaka”, ”hemföra”, ”återvända med” (Sundelin 2008: 15). Inom forskningen 

används följande teoretiska definition: Ett reportage är en redovisning som återger en 

samtida (yttre) verklighet och som bygger på reporterns egna direkta på platsen gjorda 

iakttagelser och upplevelser, registrerade inom ganska kort tid i det självupplevdas 

form och med tidpunkt och plats väl preciserade. Samt att redovisningen har föregåtts 

av ett särskilt redaktionellt/journalistiskt initiativ och knyter an till det tidsaktuella 

perspektivets skeenden (Häger 2009: 57).  

 

När Gunnar Elveson försöker hitta en definition av termen reportage i ”reportaget 

som genre” fastnar han för den ovan nämnda vetenskapliga definitionen. Han menar 

även att reportaget förutsätter kontakt med den verklighet som skildras (Sundelin 

2008: 15-16). Men till skillnad mot den den vetenskapliga definitionen av reportage 

menar Gunnar Elveson att reportern inte själv behöver förekomma i reportaget. Det 

kan skrivas flera år efter det att händelsen inträffat. 

Elveson fortsätter med definitionen av reportage och citerar tysken Emil Dovifat som 

på sin tid skrev en lärobok i journalistik, Zeitungslehre. Definitionen lyder: 

Reportagets väsen är den temperamentsfulla, livsnära, stark personliga och upplevda 

händelseframställningen. (Sundelin 2008: 17-18). 

  

Denna formulering som Anders Sundelin beskriver som en del av reportaget tycker vi 

passar bra på den text vi skapat: ”På olika sätt försöker reportern förvandla kaos till en 

för sig själv och läsaren begriplig bild, söker sig fram för att få med sig läsaren” 

(Sundelin 2008: 18). 

  

I boken Reporter av Björn Häger beskrivs olika journalistiska formgrepp för hur man 

skriver ett reportage som vi har utgått från och i stort sett tycker passar in på hur vi 

tänkt oss vårt textreportage. 

 

- I reportaget kan det lilla spegla det stora genom att betydelsebärande detaljer 

lyfts fram. Reportern talar inte om hur det är, utan illustrera och gestaltar det 

istället.  

- I reportaget talar människor till varandra. De gör inga uttalanden rakt ut i 

luften som i en vanlig nyhetsartikel.  
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- Även om reportaget avhandlar händelser från olika tidpunkter, så har det ofta 

en tydlig huvudtid. Sedan kan reportaget göra utflykter till bitider. 

- Reportaget följer sällan nyhetsartikelns klassiska disposition. Istället för att 

presentera allt väsentligt i början lockas läsarna in i texten med ett anslag. 

- Ett bra reportage har ett genomtänkt slut. Därmed skiljer det sig från den 

klassiska nyhetsartikeln, som många läsare sällan läser mer än de inledande 

raderna (Häger 2009: 57-58).  

   

Något som vi använt oss av sporadiskt i vår text är scenframställning. Detta skiljer 

reportaget från traditionell journalistik. Genom konstruktionen av scener kan vi 

levandegöra materialet på ett helt annat sätt till skillnad från den vanliga 

nyhetsartikeln (Sundelin 2008: 94-95). 

 

Genren (reportage) är kanske inte det självklara valet till vårt ämne. En journalists 

arbete är dock att förenkla och förklara, vilket också varit vårt syfte. Vi anser att ett 

reportage är det bästa sättet att få läsaren att förstå vad ämnet handlar om och effektivt 

förmedla informationen däri. Vi har till skillnad från nyhetsartikeln en text där vi kan 

stryka ”början” och ändå få ”poängen” förstådd (i detta fall ersättnings-sänknings-

förespråkarnas sannolika seger). För att utgå från de formgrepp som tas upp i 

Reporter av Björn Häger följer vi många instruktioner för hur man skriver ett 

reportage. Främst av allt talar vi inte om för läsaren hur något är, istället illustrerar 

och gestaltar vi en konflikt. Vi har betydelsebärande detaljer med i reportaget som 

”talar för sig själva”.  Vi har också ett genomtänkt slut. Vi har dessutom en närvaro 

som reportrar i texten vilket man väldigt sällan har när man exempelvis skriver en 

nyhetsartikel. Reportageformen passar till vårt tema då det ska kännas att vi rört oss 

där det händer, att vi träffat personerna och liksom varit med. Vi tror att ett reportage 

är ett mer målande sätt att beskriva denna nya innovation. 

7.2	Stilistik		
 

Språket och stilen vi valt att ha i texten kan beskrivas som relativt avancerad i fråga 

om språk, men ändå har det gjorts stora ansträngningar för att göra den underhållande 

och så personlig i ton och tilltal som möjligt. Ett exempel på detta är att vi har valt att 

framhäva oss själva tidigt i texten, då vi möter reportagets intervjupersoner på plats i 
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flera fall. Vi har dock bedrivit berättar/upplevar-jaget med en väldigt diskret närvaro, 

förutom angivelser om möten och kommentarer kring hur svårt det är som 

utomstående att veta vem som har rätt, så finns det knappt något som antyder vår 

närvaro. Vi valde denna stilistiska balans eftersom vi bedömde risken att bli alltför 

personliga i en så lång text som relativt stor, men ville ändå inte skapa ett 

uppslagsverk, eller bara en lång radda citat och motcitat. 

 

Naturligtvis hade vi alternativ, vi hade en kort period tankar kring att göra ett 8-sidigt 

följetongsreportage, där de sex mest relevanta och prominenta intervjupersonerna 

skulle uttala sig var och en för sig. Detta skulle balanseras av två fristående delar, där 

vi i det ena skulle beskriva de ekonomiska ersättningsmodellerna och liknande 

problematik, matchat av en del där vi tog upp medicinska risker och dylikt. Denna idé 

skrotades relativt snabbt då vi insåg att det skulle vara svårt med balansen, men 

framförallt med presentationen av de många olika intervjupersonerna, som hade 

många olika roller och ståndpunkter.  

 

Angående inspiration utifrån ett redan existerande reportage eller annan form av 

journalistisk text är det möjligt att en sådan existerar, men det är inget vi tagit in 

medvetet. Snarare har vi varit i ett slags medialt vakuum under arbetets gång - den 

yttre världen har, så till vida den inte behandlade ett ämne relaterat till reportaget, 

varit väldigt fjärran och vi förlitade oss på den egna latenta förmågan och minnet av 

vår utbildning. 

  

Vi tror att vår text skulle passa bra i en medicinskt nischad tidning, exempelvis 

läkartidningen. Men eftersom syftet med reportaget var att förklara händelsen, 

fenomenet och debatten för gemene man så blir det lite motsägelsefullt eftersom det 

är en så pass nischad tidning som antagligen inte läses av den större publiken. Vi har 

tänkt att publicering kan ske i Dagens Nyheter Helg, eventuellt en läkartidning. 

 

Vi tänker Dagens Nyheter helg för att de ofta har längre, mer djupgående inslag, om 

diverse aktuella ämnen/personer. Det är till vår fördel att just DN har haft den här 

debatten och därav intresserat sig för ämnet. Vi funderar även på SVD och deras 

helgbilaga. Vi utgår först och främst från DN för de har varit delaktiga i debatten 

innan, och vår artikel kan fungera som en förenklad och sammanfattande djupgående 
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artikel med en bättre översikt över debatten. Vi har också funderat över DI Digital, då 

de ibland skrivit om nätläkare, men det är i nuläget inte ett alternativ då det är 

sannolikt att den publikationen skulle välja ett större ekonomiskt fokus, vilket vi inte 

valt att lyfta fram i vad vi tror skulle vara en tillräckligt hög grad. 

 

Vi kommer använda ett korrekt språk, men inte för långa och komplexa/svåra 

meningar. Vi tror att ämnet i sig i stort sett utesluter både barn och ungdomar, vi 

tänker oss en publik på 25 + -90 år. Folk som är medicinskt intresserade, 

samhällsintresserade, entreprenörer, företagare, ekonomiskt intresserade, makro- och 

mikroekonomiskt intresserade personer. (De flesta vuxna människor har någon 

uppfattning om att hälsa oftast är viktigt och att eftersom alla betalar för den så angår 

det alla). 

 

Vi valde att ta bort onödigt komplexa detaljer och försökte att förenklat och kort och 

koncist förklara svåra begrepp och system. Vi kommer alltså ta läsaren i handen när 

det gäller vissa begrepp och omformulera alltför fackterminologiskt invecklade 

meningar. 

 

Vi valde att göra humoristiska ordval/kommentarer på bland annat myndigheternas 

titel på sin vision e-hälsan. Detta och liknande för att få ännu mer flyt, göra texten 

mer levande och lätt för allmänheten att förstå.  

 

Reportaget är skrivet i en slags ”vi”-form, vilket kunde ha blivit svårt ur ett 

kronologisk perspektiv men vi tror ändå det bästa för att göra texten levande och inte 

till en längre nyhetsartikel. Alla möten har ju skett, även om de kommer i en annan 

ordning i texten än under arbetets gång, i syfte att göra den mer lättläst. 

  

Vad gäller val av bildval har vi inga illustrationer, däremot ett par skärmdumpar från 

företagens reklam och hemsidor, samt några pressbilder. Bilderna kommer få korta, 

koncisa bildtexter, förhoppningsvis agerande som krokar för en oengagerad person 

som skummar igenom fakta. 

 

Vårt syfte är att enkelt och tydligt förklara för gemene man de svåra och komplexa 

utmaningar som sjukvården idag står inför samt hur digitaliseringens möjligheter kan 
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implementeras i vården utan att riskera den medicinska kvaliteten eller patientens 

säkerhet. Vårt mål är att göra ett så pass spännande textreportage att fler människor 

får insyn i denna konflikt samt sjukvårdens komplexitet. 

  

Vi har för att öppna upp för att fler ska läsa artikeln valt att beskriva och förenkla 

svåra och komplexa begrepp. Vi tycker att vi lyckats bra med anpassningen, att vi 

varit konkreta i vår beskrivning av fenomenet nätläkare. 

8.	Anpassning	till	publik	
 

Vi har tänkt att målgruppen för reportaget är män och kvinnor i ålder 30+, med olika 

socioekonomiska bakgrunder. Det är personer som är intresserade av sjukvård och 

hälsa och många har sannolikt någon typ av vårdutbildning själva. Dessutom kommer 

reportagets natur, med inslag av politiska, ekonomiska, sociala och medicinska villkor 

och förändringar, kräva en viss nivå av samhällsintresse och/eller allmänbildning hos 

nyhetskonsumenten. 

 

Vi tycker att den målgrupp vi beskrivit passar bra in på Dagens Nyheters 

målgrupp/tidningsläsare (dn.se). Det är också det medie som vi utgick från när vi 

skrev vårt reportage.  

 

Eftersom DN:s läsare enligt tidningen själva i högre grad än snittmedborgaren är 

högskoleutbildade och generellt sett något mer välavlönade (vilket korrelerar med 

mer avancerade yrken) så har vi förenklat mycket, men inte dummat ner det - läsarna 

behöver inte veta allt i detalj, men överdriven nedbantning av informationen i 

reportaget hade varit kontraproduktivt, ur både vår och läsarens synvinkel (dn.se). 

9.	Etik	

9.1	Etiska	dilemma	
  

För oss har det varit viktigt att förhålla oss till de publicitetsregler (Von Krogh 2009: 

11-13, 85) samt de yrkesetiska regler (Von Krogh 2009: 11, 87) som gäller för oss 

journalister. Att ge korrekta nyheter är en självklarhet, vi har inte velat lämna något åt 
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slumpen. Även om alla eller flera av våra muntliga källor bekräftat en uppgift eller ett 

påstående har vi valt att även försöka hitta dokument eller skriftliga källor som vi kan 

stödja oss på (Häger 2009: 347). Vi har inte lagt in någon egen fakta som inte går att 

stödja, och mycket av det som framkommer i texten är redan väl känt. 

 

I vårt reportage och ämnesval har det varit otroligt viktigt att personerna som gett 

varandra kritik också fått bemöta denna. Vi har i våra intervjuer låtit representanterna 

bemöta varandras kritik genom att citera kritiken direkt från debatten. Vi har även 

hänvisat till vad andra personer sagt i intervjun och frågat om detta stämmer etc. Vi 

har sett till att alla parter oavsett intresse (ekonomiska, ideologiska etc) har fått lika 

kritiska frågor och fått chans att bemöta påståenden från de andra intervjuade (Häger 

2009: 348). Något som också varit självklart för oss redan i början av projektet var att 

få någon/några utomstående röster som kunde representera en mer eller mindre 

neutral hållning till konflikten (Häger 2009: 354). 

 

Vi ska vara ärliga och säga att de etiska dilemman under denna tid inte varit speciellt 

många. Men ett krux vi hade var hur vi skulle förhålla oss till Björn Ekman. Vår tanke 

var från början att han skulle stå för ett utomstående perspektiv, och endast förklara 

den ekonomiska delen med e-hälsa och nätdoktorer. Sedan vi fick reda på att han varit 

i kontakt med Min Doktor och även gjort en rapport (som de betalade för) har vi 

ifrågasatt om han varit jävig. Vi har ändå valt att ta med honom och de citat där vi 

anser att han inte har något jäv. Med ett enda undantag, där Ekman tillåts lägga fram 

nätläkarna som ett kostnadseffektivt alternativ. Redan i nästa stycke tar vi då upp 

eventuella problem kring finansieringen av studien han utgår från. 

 

Vi hade efter detta funderingar på att inte namnge Björn Ekman i texten, för att inte 

riskera att ”hänga ut honom” på något sätt. Men eftersom DN redan valt att kritisera 

tillvägagångssättet kring hur studien publicerats och hänvisats till av Min Doktor så 

ansåg vi att det här redan var allmänt känt och alltså inget som vi behövde ta hänsyn 

till (Häger 2009: 348). 

  

Vi har varit transparenta mot våra intervjupersoner under hela arbetets gång. Ingen 

har varit tveksam till att ställa upp då vi redan från början varit öppna med vårt syfte. 

Vi har förklarat att vi vill skildra debatten, få fram båda sidors argument och att vår 
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roll i detta inte är att välja sida utan att skildra en konflikt. Självklart är man aldrig 

helt objektiv i vilken fråga man än behandlar. Men i ärlighetens namn har vi 

diskuterat och verkligen tyckt att båda sidor har rätt och fel. Vi har försökt att granska 

våra fördomar och vara grundliga i våra beslut i vilka röster och vilka citat som får 

komma till tals (Von Krogh 2009: 56). 

  

Vi känner därmed inte att vi behövt hålla igen med information eller på något sätt 

känt oss tveksamma eller pressade till att inte lägga fram uppgifter som varit relevanta 

(sjf.se).  

 

Ingen har heller försökt stoppa eller hindra vårt arbete, snarare har alla inblandade 

tyckt det varit bra och viktigt att vi tagit upp frågan. Även nätläkarbolagen har sagt att 

de tycker det var jättebra att vi intresserat oss, detta trots de kritiska frågor vi ställt. 

Det enda ”mjuka” motstånd vi stött på har varit från Kry, som när de blev tillfrågade 

om sin åsikt kring SKL:s förslag på en ny ersättning, blev väldigt tysta. I skrivande 

stund har vi ännu inte fått något svar. 

 

Etiska dilemman vi inte haft innefattar trubbel med någon lagstiftning, 

offentlighetsprincipen, yttrandefriheten och tryckfriheten - vårt ämnes natur krävde 

inte att vi begick lagbrott för att samla informationen (Funcke 2014). Ingen har 

hindrats eller brutit mot yttrandefriheten och Min Doktor:s och Kry:s visitkort kan 

knappast räknas som ett brott mot tryckfriheten. Likaledes har vi inte kunnat eller 

behövt göra bruk av offentlighetsprincipen, det finns alltför lite handlingar i nuläget 

(det enda möjliga undantaget hade varit att begära ut Region Jönköpings dokument 

kring avtal och intäkter från sina nätläkar-samarbeten, vilket vi inte hann). 

 

Ett annat etiskt bryderi vi hade var hur vi skulle hantera ett off-record påstående vi 

fick höra från en representant för ett av nätläkarbolagen; ett påstående om att en av 

deras kritiker i debatten inte motiverades av omsorg om patienter, utan girighet, då 

personen sades driva en egen vårdcentral. Som alltså förlorade pengar på nätläkarnas 

expansion. Vi valde att inte utforska det spåret eftersom det bar drag av personlig 

antipati, och vi kunde inte se allmänhetens intresse i en personlig vendetta, oavsett 

vem som hade rätt eller fel. 
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Vi har inte upplevt att vi fått varken påtryckningar eller några slags mutor från våra 

intervjupersoner som skulle kunna styra oss åt något håll. Vi har varit noga med att ha 

en distans till alla intervjupersoner och inte låta någon part få ta mer utrymme. (Häger 

2009: 357-358). 

9.2	Förhandsläsning	
  

Patrik Sundström på SKL ville läsa sina citat innan publicering vilket vi valde att gå 

med på utifrån de journalistiska yrkesreglerna att: ”tillmötesgå rimliga önskemål från 

intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var deras uttalande återges” 

(Häger 2009: 358). Flera andra har velat få arbetet skickat till sig, vilket vi ska göra. 

10.	Erfarenheter	under	examensarbetet	

10.1	Markus	erfarenhet		
	
Vad är ett bra sätt att beskriva två månaders emotionell berg-och-dalbana? Jag har lärt 

mig att klockan är både ens bästa vän och fiende - det tar tid för saker att hända, för 

resultat att komma in och för insikter att mogna. Samtidigt har jag väldigt snabbt och 

brutalt lärt mig att det räcker med en enda sekund för att omintetgöra en månads 

arbete. Vårt första arbetes dramatiska bortgång fick mig att inse att man alltid behöver 

en plan B, och helst resten av alfabetet också. Jag blev presenterad för den 

efterkommande idén och kastade mig in i den med den kampvilja som kännetecknar 

min motivation: panik (vad ska min familj säga om jag inte tar examen?) och 

aggression (en obestämd lust att visa ett obestämt “dem” att jag kan göra ett helt 

arbete på halva tiden). 

 

Det är som Hemingway sa; det är bra att vara noggrann, men bättre att vara tursam. 

Bäst är att vara noggrann, då är man redo när lyckan eller olyckan uppenbarar sig. 

Turen svek mig, men inte noggrannheten - jag har nött ner armbågarna i skrivbordet 

och byxbaken i favoritfåtöljen. Det är för övrigt en kul självinsikt - att inse att man 

har den här sovande förmågan att piska fram 90-timmars arbetsveckor när 

omständigheterna kräver det. 
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En annan nyttig självinsikt är den kring värdet av tålamod, ärlighet mot sig själv och 

uppoffran. Min kollega blev sjuk under arbetets gång, och det fanns vissa 

orosmoment kring detta: jag vill inte pressa en lidande person lika hårt som man 

pressar en citron till lemonaden på sommaren. Att försöka hitta en balans där jag 

kunde göra så mycket som möjligt utan att förminska min kollega var nyttigt 

(speciellt eftersom Camilla är en väldigt flitig kollega och absolut ville göra minst 

hälften av arbetet, med orden “min bihåleinflammation kan dra åt helvete”), det sätter 

den egna förträffligheten på prov och tvingar en till självreflektion kring vad man gör 

och inte gör för andra. Att dessutom ha tålamod med tvivlet och illamåendet (jag är 

pollenallergiker; det var inte kul att röra sig ute så mycket i maj och april) är bara 

ännu en karaktärsbyggande erfarenhet, plikten kommer först. 

 

Samtidigt har ju examensarbetet såklart varit roligt - vem kan sätta ett pris på känslan 

av frihet när man väljer ämne, och den pirrande känslan av äventyr när man sticker till 

nya städer, med ett mål att uppnå, och tvivel kring den egna förmågan att krossa? 

Blut, Schweiß & Tränen. De sena nätternas eller tidiga mornarnas arbete har också sin 

charm, med kaffekoppen och dämpad musik som enda sällskap - den tankens frihet 

man upplever under ensamma nätter påminner om kroppens frihet i naturen - under en 

alpvandring jag gjorde för några år sedan passade jag på att smita ur sällskapets 

svettiga tält för att njuta av soluppgången i adamskostym. Man jobbar bättre utan 

bojor. 

 

En annan mindre härlig, men kanske mera praktisk erfarenhet har varit att se de egna 

akademiska bristerna; speciellt de kring strukturering av arbete, där min egen mer 

bohemiska läggning hade tur - Camilla är en effektiv organisatör, och med tydliga 

riktlinjer blir jag det också. Andra inte alltför njutbara saker har varit mina 

extrakostnader, många dubbelbokningar av hotell och tågbiljetter har lärt mig att 

aldrig köpa någonting när jag är sömnig. 

 

All in all - good times were had. 

10.2	Camillas	erfarenheter		
	
Mina erfarenheter från detta arbete har främst varit att inte underskatta den tid som ett 

längre reportage tar att göra. Man inser att det krävs mycket känsla och engagemang 



Markus	Engstrand	&	Camilla	Flack	 	 Examensarbete,	V17	JKAND	
	

	 48	

för att göra ett längre arbete. Därför är det också viktigt att man väljer ett ämne som 

intresserar en. För mig som är intresserad av medicin, har ämnet under hela arbetets 

gång känts roligt och stimulerande. Jag har noga följt det som publicerats i medierna 

kring nätdoktorer och även läst på om sjukvårdens problem och utmaningar för att få 

en god förståelse för ämnet.  

 

Vi har under arbetet haft tur i oturen (oturen att vi fick byta ämne mitt i 

examensarbetet) då många av våra intervjupersoner både svarade oss fort och kunde 

träffa oss med så kort varsel. Det är ändå tidskrävande att göra långa intervjuer och i 

några fall hade vi intervjupersoner som inte kunde träffa oss förrän två-tre veckor 

efter att vi hört av oss.  

 

Research är också något som inte görs på en vecka och det tar tid att kolla upp varje 

påstående och fakta som du möter under arbetets gång. Detta är särskilt tydligt när det 

handlar om mer komplexa ämnen där man läser på om system och avtal. Jag har 

också förstått värdet av att ta hjälp utifrån när jag inte förstått något i sammanhanget. 

Det kan vara allt från svåra komplexa formuleringar eller ord som intervjupersonerna 

säger.  

 

En annan viktig lärdom är att inte göra en alltför lång intervju. Genom att förbereda 

sig noggrant behöver en intervju egentligen inte ta mer än 45-50 minuter. Det 

underlättar också arbetet sen när man ska transkribera. Att läsa in sig på ett ämne tar 

tid. Men det är också otroligt viktigt. Man känner verkligen vikten av att kunna sitt 

ämne som journalist. Dels för att ställa relevanta frågor men också för det egna 

självförtroendet i intervju-situationerna.  

 

Något som känt väldigt roligt är att man blir så allmänbildad och kunnig inom det 

område som man jobbar med. Man lär sig så mycket saker och ser ofta världen på 

ytterligare ett nytt sätt när man är klar. Vi har träffat många olika personer och 

personligheter och fått ta del av en annars isolerad värld.  

 

Något som jag självklart tyckt varit frustrerande är den tidsbrist som vi haft under 

arbetet. Jag har också lärt mig att man aldrig kan ha för lite backup när det kommer 

till batterier, minneskort och dylikt till sin utrustning.  
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Jag har under examensarbetet varit väldigt sjuk vilket varit krävande och jobbigt, inte 

bara för mig utan givetvis även för min examenskollega. Att jobba med Markus har 

varit både roligt och lärorikt. Han har bidragit mycket till att arbetet och sett till att det 

kunnat flyta på även när jag varit sjuk. Han har gett mer liv till texterna och hållit mig 

borta från onödigt långa formuleringar. Vi har också i många fall olika perspektiv på 

saker vilket inspirerat mig att öppna upp för nya tankesätt.  

 

Vårt samarbete skulle jag säga har gått otroligt bra. Det har varit en positiv upplevelse 

och jag hoppas vi i framtiden kommer mötas igen.  

11.	Sammanfattning	
 

Vi är nöjda. Vi startade på ett arbete som lades ner efter halva tiden - men ändå, sex 

veckor senare har vi skapat ett nytt reportage, mindre spännande än vår första idé, 

men förhoppningsvis mer samhällsnyttigt. Den här klichén med att ens arbeten blir 

som ens barn när man följer dem ‘från ax till limpa’ är relativt sann, och har bidragit 

till en stolthet över hårt arbete, även i detaljer som kan uppfattas som onödiga. 

 

Vi har lärt oss om värdet att planera resor och möten noggrant; det fanns ett par på-

håret upplevelser och nästan inställda intervjuer, som dock räddades i sista stund. 

Nästa gång är vi är vi mer förberedda. 

 

Ett av de svåraste ögonblicken var när idén var klar, men inget annat: var börja? Vi 

fick ett extremt hektiskt schema i början av april och detta höll sig till mitten av maj, 

delvis som en konsekvens av att vi hade noll startsträcka, och delvis för att vi 

kontaktade en enorm mängd folk, som nästan undantagslöst ställde upp på intervju, på 

flera olika håll i riket. Det gav oss lite mer arbete än vi behövt göra, men garanterade 

oss också en senare säkerhet eftersom vi talat med så många om så mycket. 

 

Vi har givetvis ett flertal gånger ställt oss frågan, har vi fått med rätt personer och alla 

relevanta personer? Har vi missat någon som varit viktig för reportaget? Och svaret på 

den frågan är nog sannolikt ja. Det finns alltid röster som behöver höras, men tyvärr 
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inte alltid plats och tid för detta. Vi kan i efterhand känna att det är viktigt att tänka 

utanför ”boxen”, kanske finns det någon som kunde bidragit med ytterligare ett 

perspektiv. 

 

Sist men inte minst: underskatta aldrig en reflektionsrapport. 

11.1	Addendum	

Vårt första examensarbete behövde revideras. Under revideringen har stora delar av 

vårt reportage tagits bort, och flera av de i reflektionsrapporten nämnda källorna föll 

bort från reportagets brödtext, även om information och citat i vissa fall behållits eller 

omformulerats generellt (i de fall vi kunnat styrka utsagan, eller låta personer tydligt 

stå för sin åsikt själva). 

 

Vår revidering har syftat till att göra reportaget, i ordning:  

1. Mer lättläst (genom att noggrant förklara div. ersättningssystem). 

2. Mer fokuserat på reportagets aktuella ämne (genom att ta bort ”sidospår” som 

allmänläkarbristen). 

3. Mer personligt (genom att ta bort nästan hälften av intervjupersonernas namn, och 

in många fall utsagor, skapas en mer personlig och överblickbar text). 

 

Revideringen har lärt oss flera saker, bland annat om det viktiga i att tydligt förklara 

och fokusera på det viktigaste i ett valt ämne (uttrycket ”kill your darlings” slog till 

flera gånger under revideringen). Vi är i stort sett överens med kritiken som riktats 

mot reportaget, och hoppas att den reviderade versionen ska erbjuda läsaren en mer 

läsvärd kvalitetstext. 
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Bilaga	1		
	
Arbetsdagbok i punktform - nätläkare i vården 

16/2 Teamar upp och börjar spåna idéer 

6/3 Första idégenomgång med Björn Häger 

8/3 Redovisar första synopsis muntlig inför för Björn Häger 

14/3 Pitchar vår idé (bad guy goes good guy) Johan Viktor (JV) inför klassen 

17/3 Lämnar slutgiltig synops till Björn Häger och Nils Funcke 

21/3 Research JV 

22/3 Hämtar bandare från skolan och bokar första möte med JV 

23/3 Förtydligar storyskiss och pratar med närstående till JV 

28/3 Börjar fundera ut relevanta inspelningsmiljöer till dokumentären 

30/3 Första mötet med JV bakslag, saken är relativt gjord och han har blivit akut 

sämre i sin cancer 

30/3 Krismöte med handledare 

3/4 JV hör av sig och meddelar att han inte kommer kunna ställa upp pga. sjukdom 

3/4 Möte med handledare 

4/4 Letar nya idéer, får några nya tankar men inget klockrent. Börjar researcha 

ALLRA – skandalen och hör av oss till en av Markus bekanta som har en intressant 

historia 

6/4 Får tips om att Distriktsläkarföreningen kritiserat nätläkarbolag 

6/4 Mejlar Marina Tuutma, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen 

6/4 Mejlar Ove Andersson, f.d. ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen, 

medskribent på första och sista debattinlägget i DN Debatt 

6/4 Mejlar Livia Holm, medarbetare på KRY 

6/4 Mejlar Stefan Lindgren, ordförande Svenska läkaresällskapet 

6/4 Mejlar Simon Röstin (M) vice ordförande beredningen för e-hälsa region Skåne, 

en av författarna i en replik till DN debatt. Har återkommande mejlkontakt 6/4, 7/4 

och 10/4 

6/4 Mejlar Patrik Sundström, ansvarig för SKL:s e-hälsoprogram 

6/4 Mejlar Stefan Sjögreen, medskribent på första och sista debattinlägget in DN 

Debatt. Har återkommande mejlkontakt 7/4, 8/4 och 18/4 
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6/4 Mejlar Björn Ekman, docent i hälsoekonomi, Lunds universitet.  En av författarna 

i en replik till DN debatt. Har återkommande mejlkontakt 6/4, 7/4, 10/4, 12/4, 17/4, 

18/4 och 4/5 

6/4 Mejlar registrator på e-hälsomyndigheten, når Lars Kämpe som hänvisar oss till 

Jesper Ohlsson. Har ännu en mejlkontakt 18/4 

6/4 Mejlar Samverkan mot antibiotikaresistens, Strama 

6/4 Mejlar Sofie Könberg, pressekreterare hos Daniel Forslund (L). Har 

återkommande mejlkontakt 10/4, 13/4, 3/5, 4/5 och 5/5  

6/4 Mejlar Mikael Hoffmann, chef för Nätverket mot läkemedelsepidemiologi 

(NEPI). Har återkommande kontakt 7/4, 13/4, 14/4, 24/4, 25/4, 26/4 och 27/4 

6/4 Mejlar Petronella Warg, 7/4, 25/4 26/4, 2/5   

6/4 Mejlar Hanna Åsberg, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin (SFAM). 

Har återkommande kontakt 10/4, 13/4, 15/4, 16/4, 17/4, 18/4 och 4/5 

7/4 Mejlar Johan Flodin, Medical Director Sweden på KRY, har återkommande 

mejlkontakt 12/4, 13/4, 17/4, 18/4, 19/4, 21/4, och 25/4 

10/4 Åker till Malmö. Förbereder intervjufrågor och sätter oss in i ämnet ytterligare. 

11/4 Intervjuar Simon Röstin (M) vice ordförande beredningen för e-hälsa region 

Skåne. En av författarna i en replik till DN debatt 

12/4 Intervjuar Björn Ekman hälsoekonom i Malmö 

13/4 Mejlar mediaavdelningen för Vitalismässan i Göteborg för att ordna pressleg. 

Återkommande kontakt 18/4 

13/4 Mejlar Marina Tuutma, ordförande i Distriktsläkarföreningen (DLF). 

Återkommande mejlkontakt 19/4, 24/5, 25/5, 27/5, 28/5, 10/5 och 12/5 

15/4 Ringer Mikael Hoffman 

15/4 Mejlar Mikael Hoffman, har återkommande mejlkontakt 24/4 

17-23/4 Gör research 

19/4 Ringer Jesper Olsson 

19/4 Mejlar Jesper Olsson, har återkommande kontakt 21/4, 2/5 och 3/5 

19/4 Ringer Patrik Sundström 

19/4 Mejlar Patrik Sundström, bokar intervju och har ännu en mejlkontakt 24/4 samt 

3/5 och 12/5 

19/4 Mejlkontakt med handledare, återkommande 24/4 och 28/4 

24/4 Ringer Strama och hänvisas till Stephan Stenmark 

24/4 Mejlar Stephan Stenmark, har ännu en mejlkontakt 28/4 
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25/4 Intervjuar Mikael Hoffman på plats i Linköping. 

26/4 Besöker Vitalis-mässan i Göteborg. Får en kortare intervju med Magnus Nyhlén 

på Min doktor. Lyssnar på Min doktor och Kry:s föreläsningar på mässan samt 

introducerar oss för Kry:s chefsläkare Johan Flodin. Pratar med Henrik Kangro 

medicinskt ansvarig på Min doktor och gör en längre intervju med Daniel Persson 

programansvarig Min doktor 

27/4 Besöker Vitalis-mässan. Intervjuar Johan Flodin på kry därefter längre intervju 

med Henrik Kangro på min doktor. Följt av en intervju med Patrik Sundström SKL 

1/5 Mejlar Läkemedelsverket 

1/5 Mejlar Mikael Feldt, Läkarförbundet 

1/5 Mejlar Region Jönköping 

1/5 Mejlar Åsa Fagerström på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 

SBU 

1/5 Transkribering 

2/5 Jesper Olsson ställer plötsligt in intervjun bokad till 4/5 med hänvisning till 

“semester” 

2/5 Telefonintervju och transkribering 

3/5 Transkribering 

4/5 Transkribering 

5/5 Intervju med Hanna Åsberg och transkribering 

8/5 Intervju med Daniel Forslund 

11/8 Ska ha telefonintervju med Göran Petersson men missar tiden 

12/5 Telefonintervju med Marina Tuutma och transkribering 

12/5 Mejlkontakt med Patrik Sundström 

13/5 Skrivande av reportage och reflektionsrapport 

14/5 Skrivande av reportage och reflektionsrapport 

14/5 Mejlkontakt med Marina Tuutma 

14/5 Mejlkontakt med Hanna Åsberg 

15/5 Mejlkontakt med Petronella Warg 

15/5 Mejlkontakt med Daniel Persson 

15/5 Mejlkontakt med Johan Flodin 

15/5 Skrivande av reportage och reflektionsrapport 

15/5 Mejlkontakt med Marina Tuutma 

15/5 Mejlkontakt med Cecilia Gavatin på Kry, samt 16/5 och 17/5 
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16/5 Skrivande av reportage och reflektionsrapport 

16/5 Mejlkontakt med Petronella Warg på Min Doktor 

16/5 Mejlkontakt med Hanna Åsberg 

17/5 Skrivande av reportage och reflektionsrapport 

17/5 Mejlkontakt med Marina Tuutma 

18/5 Skrivande samt inlämnande av första utkast av både reportage och 

reflektionsrapport 

22/5 Möte med handledare Kajsa Althen 

22/5 Mejlkontakt med Hanna Åsberg 

22/5 Omskrivande av reportage och reflektionsrapport, mejlkontakt med Jonas 

Sjögreen 

23/5 Mejlkontakt med Cecilia Gavatin på Kry 

24/5 Intervjuar Ove Andersson om bristen på allmänläkare 

24/5 Mejlkontakt med Jonas Sjögreen 

24/5 Mejlkontakt med Ove Andersson 

25/5 Mejlkontakt med Jonas Sjögreen 

25/5 Mejlkontakt med Ove Andersson 

26/5 Färdigställer rapport + reportage 

1/6 Opponering av text + revidering 

2/6 Revidering av reportage  

 

 

 


